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OVER DE 

(NLANDSCHE DAG=ROOFVOCELEN, 
DOOR 

H. SCHLEGEL. 

DD OD) Ce — 

Het getal der in Nederland voorkomende roofvogelen 

is niet zeer groot, en zij zijn met eenige oplettendheid 

gemakkelijk te onderscheiden. Wij hebben intusschen meer 

dan eenmaal jagtliefhebbers en jagers in verlegenheid zien 

geraken , wanneer het er op aan kwam, de eene of andere, 

niet dagelijks voorkomende soort van deze dieren te bestem- 

men , en herinneren ons hieromtrent , in de couranten menig 

artikel gelezen te hebben, waarin onjuiste opgaven voorkwa- 

men. Daar het nu voor ieder, die de jagt uitoefend, van 

groot belang is, met deze vogelen, welke onder de ergste 

vijanden van het wild behooren , nader bekend te worden , 

en misschien ook menig ander te vergeefs naar eene gele- 

genheid zoekt, dit te kunnen doen, zoo hebben wij ge- 

meend, dat eene uiteenzetting van de kenmerken der roof- 

vogelen, vergezeld van eenige opgaven omtrent hunne le- 

venswijze , den jagtliefhebber welkom zal zijn (1). 

(1) Degenen, welke andere of meer uitvoerige berigten over 

de roofvogelen wenschen te raadplegen, bevelen wij aan na te 

slaan, het Manuel d' Ornithologie, van onzen beroemden landge- 

noot TrmmincK, en de Vaturgeschichte der Vögel Deutschlands 

van Nauxanx, het eerste deel. 
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De soorten , welke wij inhet volgend overzigt aanvoeren, 

zijn de eenigen, welke , volgens ons weten en volgens eigen 

onderzoek, tot nog toe in de Nederlanden zijn waargenomen. 

Het is intusschen mogelijk, dat er van tijd tot tijd ook 

voorwerpen van andere, in het naburige Duitschland , Bel- 

gië of Engeland voorkomende soorten , in ons vaderland ge- 

vonden worden. Wij noodigen derhalve alle jagtliefhebbers 

en jagers uit, tot de kennis dezer dieren mede te werken , 

door het inzenden van alle die voorwerpen , welke zij in ons 

overzigt niet opgeteekend vinden. Daar er, in ons land , 

behalve in de provinciën Holland en in sommige streken van 

Noord-Brabant en Gelderland, nog weinig waarnemingen 

omtrent die vogelen gedaan zijn, zoo was het ook onmoge- 

lijk, meer uitvoerige opgaven omtrent hun voorkomen, in 

de verschillende streken van het rijk te doen, en nog min- 

der waren wij in staat, de provinciale namen van iedere 

soort op te geven. Het een en ander hoopt de schrijver 

ìn het vervolg te kunnen aanvullen, wanneer hij door de 

Nederlandsche jagtliefhebbers , op wier vriendelijke mede- 

werking hij reeds bij voorraad rekent, in staat zal gesteld 

zijn, deze gapingen aan te vullen. Over de jagt en de 

vangst der roofvogelen nemen wij ons, gedeeltelijk ook om 

de aangevoerde redenen , voor, bij eene andere gelegenheid 

te handelen. 

Wij willen ons, voor alsnog tot de dag-roofvogelen bepa- 

Jen, en zullen later, wanneer deze regelen de goedkeuring 

der jagtkundigen mogten wegdragen, ook over de nacht- 

roofvogelen of uilen handelen. 

Alvorens tot de geschiedenis der inlandsche dag-roofvoze- 

len over te gaan, achten wij het noodig , eenige woorden te 

zeggen over de roofvogelen in het algemeen en hunne sel. 

selmatige rangschikking. 

Het is een oud gebruik, de roofvogelen aan het hoofd der 
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overige vogelen te plaatsen, ofschoon zij, zoo als een gees- 

tig natuurkundige zegt, geen ander regt tot dezen voorrang 

hebben, als het regt des sterkeren. Hoe dit ook zij, zij 

worden algemeen beschouwd als de eerste orde van de klasse 

der vogelen uitmakende. 

Als algemeene kenmerken dezer orde kan men opgeven, 

dat hun krachtige, sterk gebogene en puntige bek, die 

aan den wortel met eene naakte huid (washuid genoemd) 

bekleed is, bij uitstek dient, om den buit te verscheuren 

of op te nemen, en dat hunne pooten, met kromme na- 

gels voorzien, bijzonder geschikt zijn tot het grijpen, voort- 

slepen of vasthouden van den buit. Hun maaksel is door- 

gaans krachtig. De staart is bij geene soort met minder 

dan twaalf pennen voorzien, en dit getal is zoo standvas- 

tig, dat er slechts bij eene of eenige, niet in Nederland 

voorkomende soorten, veertien aangetroffen worden. Er 

zijn steeds vier teenen aanwezig, van welke de eene, den 

duim voorstellende, steeds naar achteren gerigt is. Hun- 

ne tong is vleezig en hunne maag van binnen met een week, 

slijm afscheidend vlies voorzien. Hun vleesch heeft eenen 

walgelijken reuk en onaangenamen smaak. Zij verslinden 

hunne prooi, die in levende of doode dieren bestaat, met 

de haren, vederen of schubben, en werpen deze deelen, 

die niet verteerd kunnen worden , door den bek, in den 

vorm van balletjes, weder uit. Hunne stem is meestal 

zeer eenvoudig. Hunne grootte is zeer verschillend volgens 

de soorten: sommige evenaren in dit opzicht eenen kalkoen; 

anderen zijn niet veel grooter dan een vink. De mannetjes 

zijn steeds kleiner dan de wijfjes, en dit verschil bedraagt 

somtijds een vierde. De meest algemeene kleuren der roof- 

vogelen zijn het bruin, het geel of rosachtige en het wit; 

minder algemeen is het zwart en graauw; roode, blaauwe 

en groenachtige tinten komen slechts op de naakte deelen 
1% 
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voor. De meesten telen slechts eens in het jaar voort. 

Het getal hunner eijeren is twee tot zeven. Het nestkleed 

der jongen bestaat meestal uit witte donsvederen. De kleu- 

ren der vederen ondergaan niet zelden, volgens de leeftijd 

aanzienlijke veranderingen, en bij sommige is er ook in dit 

opzigt een grooter of kleiner verschil tusschen de beide seksen 

waar te nemen. De roofvogelen zijn over alle werelddeelen 

verspreid, en het getal van alle bekende soorten beloopt 

ongeveer vier honderd. 

Men kan de roofvogelen onder twee hoofdafdeelingen 

brengen, namelijk die der dag-roofvogelen en die der nacht- 

roofvogelen of uilen. 

De dag-roofvogelen onderscheiden zich voornamelijk van 

de uilen, door de volgende kenmerken: Hunne oogen zijn 

zijdwaards gerigt, en niet naar voren gekeerd, zoo als bij 

de uilen. Hunne teenen liggen allen in een vlak; terwijl bij 

de uilen de achterste teen of duim een weinig hooger staat 

en de buitenste teen steeds sterk naar achteren gekeerd wor- 

den kan. Zij zijn allen met een’ krop voorzien, welke bij 

de uilen ontbreekt: bij deze worden daarentegen lange blind- 

darmen aangetroffen, welke bij de dag-roofvogelen zeer klein 

zijn of geheel en al ontbreken. Hunne scheenbeenderen zijn 

meestal met lange vederen bedekt, die over den voetwortel 

nederhangen , en derhalve in de kunsttaal van verscheidene 

volken den naam van broekvederen verkregen hebben. Zij 

zijn allen dag-dieren, die echter somtijds tot laat in den 

avond op roof uitgaan. 

Men deelt de dag-roofvogelen wederom af in gier- en valk- 

achtige roofvogelen. 

Daar er in ons land geene gieren gevonden worden (1), 

(1) Het is onbegrijpelijk, dat deze vogelen in de nog vigerende 

jagtwet van 11 Julij 1814, art. A4 en 46, opgenoemd zijn, en dat 

eene premie daarop is vastgesteld. 
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zoo willen wij sleehts aanvoeren, dat deze voornamelijk daar- 

door gekenschetst zijn, dat hunne klaauwen niet geschikt zijn 

tot het grijpen hunner prooi , en alleen dienen tot het loopen 

of staan. Hunne pooten zijn met een net van kleine schub- 

ben bedekt en hunne nagels stomp. Hun bek is steeds min 
of meer in de lengte gerekt. De hals is langer dan bij de 
overige dag-roofvogelen, en meestal gedeeltelijk naakt of met 
dons bedekt. Zij leven grootendeels van aas of doode dieren. 
Zij worden slechts in de heete en gematigde luchtstreken aan- 
getroffen, en ontbreken geheel en al in het oostelijkste ge- 
deelte van Azië, op Japan , de eilanden van Achter-Indië en 
der Zuidzee, zooals ook in geheel Australië. 

Bij de valkachtige roofvogelen zijn de klaauwen steeds in- 
gerigt tot een min of meer krachtig aanvallend wapen, en 
derhalve met kromme puntige nagels voorzien. Hun hals is 
kort, even als de krop steeds met vederen voorzien en, 

indien de naakte huid te voorschijn treedt, zoo bepaalt zich 
dit tot eenen grooteren of kleineren kring, die de oogen omgeeft. 
Men mag eindelijk nog als een algemeen kenmerk dezer voge- 
len aannemen , dat hunne teugels of in andere woorden, de 
plaats tusschen den bek en het oog gelegen, tot op eenige 
weinige uitzonderingen na, naakt en slechts met enkele bor- 
stelachtige haren of haarvedertjes bedekt is. De valkachtige 
dag-roofvogelen zijn over alle landen van den aardbol ver— 
spreid. 

Wij willen nu kortelijk handelen over de geslachten en 
soorten, welke van deze groote afdeeling in ons vaderland 
gevonden worden. 

DE VALKEN. FALCO. 

Men kan iedere soort van valken dadelijk kennen aan het 
hoekige en puntige uitsteeksel (kortheidshalve tand genoemd), 
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waarmede iedere zijde der bovenkaak voorzien is, en het- 

welk fin eene gelijkvormige uitsnede der onderkaak sluit (4). 

Hun bek is kort, krachtig, zeer krom en puntig. De oogen, 

zwartbruin van kleur, zijn door eene naakte huid omgeven. 

De nagels zijn zeer krom en puntig. Hunne pooten zijn meestal 

kort, maar krachtig, en de voetwortelen zijn met onregel- 

matige schubben bedekt, welke van voren aan eene rij groo- 

tere schildjes plaats maken. Hunne neusgaten zijn bij 

alle inlandsche soorten , kringvormig. Hun staart is 

van middelbare lengte, en wordt, wanneer de vogel in rust 

is, grootendeels door de slagpennen bedekt. De tweede 

slagpen is steeds langer dan de eerste en derde. Zij voeden 

zich met levende vogelen en zoogdieren : sommige soorten 

vangen ook insekten of amphibiën. Men vindt de valken in 

alle werelddeelen. 

1. De giervalk. Falco gyrfalco. 

In het Fransch Gerfaut. 

In het Duitsch Gierfalke. 

In het Engelsch Zerfalcon. 

Ze Gerfaut de Norvège, Burron, Planches enluminées, 

462 (jong voorwerp). — Histoire naturelle des oiseaux, 

deel 1, bldz. 241, pl. 13 (oud voorwerp). — Ze Ger- 

Juut, Scurecer en Versten, Traité de fauconnerie, 

pl. 3, (het oude mannetje); pl. 4 (het jonge wijfje): 

beide afbeeldingen van natuurlijke grootte. 

Geheele lengte (2): mannetje 0,48 ; wijfje 0,56. — Lengte 

(1) Bij sommige uitheemsche soorten is er een dubbele tand 
aanwezig. 

(2) De maten zijn in Nederlandsche ellen of meters opge- 

geven. De geheele lengte van den vogel is besloten tusschen den 

afstand van de punt des snavels tot aan het einde des staarts, 

de lengte des vleugels tusschen de punt der langste slagpen en 

de bogt des vleugels; bij de lengte van den middelsten teen is de nagel 
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des vleugels : bij het mannetje 0,55 ; bij het wijfje 0,575. — 

Middelste teen , omstreeks 0,052. — Lengte des staarts : bij 

het mannetje 0,195; bij het wijfje: 0,225. — Vlugt, 4,15 

tot 1,25. Vleugels in de rust slechts drie vierde van den 

staart bedekkend. Pooten, washuid en de naakte kring om 

het oog groenachtig geel. 

In het eerste jaar: Boven bruin; alle vederen en pennen: 

met rosse randen. Voorhoofd, eene streep boven de oogen 

en onderdeelen witachtig , met bruine lengtevlekken. Staart 

met omstreeks. elf rosse dwarsbanden, die niet zelden in 

vlekken opgelost zijn. Knevelvlek klein en onduidelijk. 

De ouden zijn van boven donker leikleurig. Deze kleur 

strekt zich eentoonig uit over den geheelen bovenkop , de 

wangen en de kleine knevelvlek, en trekt in het zwarte op. 

de groote slagpennen ; op de overige gedeelten van den rug 

en der vleugels is zij daarentegen afgebroken door blaauw- 

achtig graauwe, dwars staande vlekken of banden. De staart 

is van boven vaal blaauwachtig graauw , met omstreeks elf 

zwartachtige , tamelijk smalle dwarsbanden. In den nek ziet 

men eenige witte vlekken , welke eene soort van onvolmaak- 

ten halsband vormen. De hoofdkleur der onderdeelen van 

den vogel is een min of meer zuiver wit, hetgeen van den 

krop af naar achteren , door leikleurige vlekken afgebroken 

wordt ; deze vlekken zijn klein , smal en lansvormig op den 

krop; grooter en hartvormig op de borst; nog grooter op de 

zijden des romps en in de breedte gerekt; even zoo 

op de vederen der scheenen en de onder staart-dekvederen, 

maar op beide streken tamelijk klein. 

niet begrepen; om den staart te meten, schuift men den duim- 

stok onder den staart, tot dat hij stnit. — Wij merken nog op, 

dat de grootte bij verschillende voorwerpen somtijds min of meer 

aanzienlijke afwijkingen aanbiedt, en dat onze maten steeds 

de beide uitersten aantoonen. 



De giervalk wordt in den zomer op de groote bergvlakten 

van Noorwegen gevonden. In den winter volgt hij de sneeuw- 

hoenders, die zijn voornaamst voedsel uitmaken, in de la- 

gere streken van dit uitgestrekt land, hetwelk de oude 

voorwerpen in geen saizoen schijnen te verlaten. De jongen 

daarentegen verdwalen somtijds tot in de heiden van het 

noordelijk Duitschland en van Nederland , alwaar zij , ofschoon 

hoogst zeldzaam, door onze valkeniers gevangen werden. 

Wij hebben reeds twee maal, voorwerpen dezer soort, 

welke een geoefend oog, in het vrije reeds door haren lan- 

geren staart van den slechtvalk kan onderscheiden, van 

verre in de vlugt opgemerkt, en het mogt onzen jongen 

vriend, den heer F. A. Verster, die het jagtroer met 

eene meesterhand weet te hanteren, gelukken een jong 

mannetje dezer soort, in de maand October 1849, in de 

nabijheid van Noordwijk te schieten. Dit prachtig exem- 

plaar , door hem aan het Rijks Museum van natuurlijke his- 

torie aangeboden , pronkt tegenwoordig , naast verscheidene 

andere uit Noorwegen, in de galerijen van deze instelling. 

Onze valkeniers hebben zich, in navolging hunner voorouders, 

reeds tweemaal naar Noorwegen begeven, ten einde gier- 

valken op de bergvlakte van Dovrefield te vangen. De twaalf 

voorwerpen , welke zij op deze wijze verkregen, waren al- 

len jong. Een gedeelte daarvan overleefde de eerste ruijing , 

en vertoont alsdan het eenvoudige, maar fraaije kleed, het- 

geen de ouden kenschetst, en hen van den IJslandschen 

en witten valk onderscheidt, welke men meestal met den 

giervalk verwisselt. Over de levenswijze en de eigenschap- 

pen des giervalks is zeer weinig bekend. Ofschoon groot 

en krachtig, wordt hem door de valkenieren de slechtvalk 

voorgetrokken , die minder koppig en gemakkelijker te ver- 

krijgen is dan de giervalk. 
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2. De slechtvalk. (1). Falco communis. 

Bij de Franschen eenvoudig Fuucon of Faucon commun. 

In het Duitsch Schlechtfalke. 

In het Engelsch Slight Falcon. 

Falco gyrfalco, Linné, Fauna suecica, I, p. 170, no 14. — 

Falco communis, Gmelin, Linne, Syst. naturae, I, p. 170, 

n° 14. — Falco peregrinus, ibidem. — Temminck, Ma- 

nuel d’Ornithologie, I, p. 22. — Goede afbeeldingen 

dezer soort vindt men bij Borron, Planches enluminées, 

430 en 421, (oude voorwerpen); pl. 469, (de jonge vo- 

gel); bij NAumANN, pl. 24 en 25; bij Scurecer en Susr- 

minr, die Vögel Europa’s, pl. 8; bij Gourn, Birds of 

Europe, pl. 21; en bij Scurreen en Vensren, Traité de 

fauconnerie, pl. 7 (het oude, wijfje), pl. 6 (een zeer jong 

mannetje.) 

Geheele lengte: bij het mannetje 0,58; bij hef wijfje 

0,49. — Vleugel: bij het mannetje 0,50; bij het wijfje 

0,65. — Staart 0,15; bij het wijfje 0,18. — Middelste 

teen 0,046 tot 0,055. — Vlugt: bij het mannetje 0,96; 

bij het wijfje 1,44, — Vleugels, in de rust, bijna tot aan 

het einde des staarts reikende. — Knevelvlek zeer groot. 

In het eerste jaar: Boven bruin; alle vederen met rosse 

randen en enkele kleine rosse vlekken. Staart met om- 

streeks negen rijen rosse dwarsvlekken. Voorhoofd, eenige 

vlekken in den nek, en onderdeelen van den vogel witachtig 

vaal, met donkerbruine lengtevlekken. Onder vleugel-dek- 

vederen, met bruine dwarsvlekken. Oogkring, washuid en 

pooten, groenachtig geel. 

(1) Het woord slecht moet hier in zijne oude beteekenis van 

eenvoudig worden genomen. De Duitschers en Franschen hebben 

deze soort, zeer ten onregte, met den naam van Pèlerin of JF an- 

derfalke bestempeld: een naam, door de valkeniers aan iedere 

soort van valken of jagtvogelen , die op den trek gevangen wordt, 
gegeven, maar door de met de natuurlijke historie der valken 

onbekende kamergeleerden alleen op den slechtvalk toegepast. 



10 

Na de ruijing in het tweede jaar, worden de pooten, de 

washuid en de oogkringen bleek citroengeel. De bovendee- 

len des vogels zijn donker blaauwachtig leikleurig, met 

licht blaauwachtig graauwe dwarsvlekken , welke op den meer 

valen staart den vorm van omstreeks negen banden aanne- 

men. De wangen grootendeels en de geheele onderzijde 

van den vogel zijn wit, met eene geel- of roodachtige tint N 

welke bij voorwerpen in het derde jaar, door eenen blaauw- 

achtig graauwen toon vervangen wordt. Deze deelen zijn 

met bruinachtig zwarte vlekken voorzien , welke op den krop 

klein en lansvormig, op de borst halve maanvormig en op 

de overige onderdeelen zeer in de breedte gerekt zijn, maar 

eerst in het derde jaar volmaakte dwarsbanden vormen, en 

alsdan ook in het blaauwachtig leikleurige trekken. 

De slechtvalk bewoont alle vijf werelddeelen , maar hij 

vormt, in zekere landstreken., verschillende rassen, welke 

echter weinig in grootte en min of meer in de kleurscha- 

keringen van elkander afwijken. Het gewone ras van Europa 

wordt ook in het geheele noordelijke en gematigde Azië 

tot Japan , Bengalen en de Sunda-cilanden aangetroffen. Deze 

soort bezoekt ons vaderland gedurende den trektijd. Men 

ziet reeds in September enkele voorwerpen, uit het noord- 

oosten en oosten komende, bij ons verschijnen, en deze 

worden, tot in de maand December toe, door anderen ge 

volgd. In het voorjaar keeren zij in eene tegenovergestelde 

rigting naar hunne, broedplaatsen terug. Er blijven intus- 

sehen ook enkele voorwerpen hier te lande overwinteren, 

en zij kiezen alsdan streken, waar vele patrijzen voorkomen , 

en ook somtijds kerktorens of andere hooge gebouwen tot hunne 

verblijfplaats, van waar zij alsdan hunne verwoestingen, voor- 

namelijk onder de duiven en kippen, aanrigten. Gedurende 

den broeitijd houdt hij zich voornamelijk in groote bosschen 

en bij voorkeur in bergachtige streken op. Hij voedt zich met 
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allerlei vogelsoorten en vervolgt bijzonder gaarne patrijzen, 

duiven, eenden en fasanten. Hij jaagt gewoonlijk, zoo als 

alle valken, op het vrije veld, en vangt zijne prooi steeds 

in de vlugt, door van boven of zijdelings op haar te stooten. 

Dit geschiedt gewoonlijk met eene zoodanige drift en kracht, 

dat hij met de borst tegen haar aanbonst, terwijl hij haar 

tegelijkertijd met zijne scherpe klaauwen vat. Men vindt 

zijn nest meestal op uitstekende blokken aan steile rotswan- 

den, somtijds ook op eenzame ruïnen of op zeer hooge 

boomen. Zijne eijeren, twee tot vier in getal, zijn grooter 

dan kippeneijeren, veel meer kogelvormig, en witachtig in 

het geelachtig grijze, rosse of bruinachtige trekkend, welke 

grondkleur met vele kleine en grootere roodbruine vlekken 

voorzien is. 

De slechtvalk wordt bij voorkeur door de valkeniers afge- 

rigt , niet alleen omdat hij meer algemeen verspreid en ge- 

makkelijker te verkrijgen is, dan de overige soorten , maar 

ook- omdat hij aan kracht weinig voor den giervalk , den IJs- 

Jandschen en witten valk onderdoet en hen in moed en be- 

hendigheid evenaart. 

3. Het smelleken of de steenvalk. 

Falco aesalon. 

In Frankrijk /Émérillon genoemd. 

Merlin bij de Engelschen en Duitschers. 

Falco esalon en lithofalco, Gmelin. Linné, Systema na- 

ture, 18de uitgaaf, IT, p. 284, no 218 en 278 n°. 105 

(ex parte). — Temminck, Manuel, I, p. 27. — Goede 

afbeeldingen bij Naumann, pl. 27; Gourp, pl. 24. 

Scurecern en Sosrminr, pl. 10,fig. Zen 3; ScureceL 

en Venster, Trailé de Fauconnerie, pl. 8. — 

Het smelleken is de kleinste van alle Nederlandsche val- 

ken, zoo als uit de volgende maten zal blijken. Geheele 
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lengte: 41,28 tot 0,52. — Vleugels 0,245 tot 0,225. — 

Staart 0,15 tot 0,14. — Middelste teen 0,035. — Vlugt 

0,62 tot 0,70. — Eerste slagpen van gelijke lengte als de 

vierde ; derde bijna even lang als de tweede. — Vleugels in 

de rust, weinig meer dan twee derde van den staart bedek- 

kend. — Washuid , oogkring en pooten geel. — Staart met 

zes lichtkleurige banden; aan het einde met een’ breeden, 

zwart en wit gezoomden, band. 

Jong: Boven bruin; de vederen met rosse randen. en 

dwarsvlekken. Van onderen roestgeelachtig, met groote 

donkerbruine lengtevlekken. Staart vaal bruinachtig zwart, 

met bleek roestkleurige dwarsbanden. De wijfjes in het 

tweede jaar, onderscheiden zich van de jongen slechts door 

de smallere zoomen der vederen van de bovendeelen, en de 

bleekere grondkleur der onderdeelen. Geheel oude wijfjes 

nemen somtijds de tinten van het mannetje in. het tweede 

jaar aan. Dit is van boven blaauwachtig grijs, terwijl de 

ribben der vederen zwart zijn. De keel en eene streep bo- 

ven het oog zijn witachtig. De knevelvlek is klein. Onder- 

deelen roodgeelachtig ros, met zwartbruine, lansvormige 

vlekken. In het derde jaar wordt de rosse kleur der on- 

derdeelen veel donkerder en de donkere vlekken: kleiner. 

Het smelleken wordt in geheel Europa, van IJsland tot 

Griekenland , aangetroffen. Hij bewoont ook het geheele 

noordelijke en gematigde Azië, en is zelfs in Neder-Egypte 

waargenomen (fl). Hij bezoekt Nederland in het najaar, en 

men ziet hem somtijds nog laat in het voorjaar; ja, het is 

waarschijnlijk , dat er enkele paren op onze heiden broeijen. 

Deze kleine valk namelijk , wijkt daarin van de overige soor- 

(1) In Noord-Amerika komt eene met het smelleken zeer ver- 

wante soort, mel slechts vier dwarsbanden op den staart voor. 

Dit is de Faleo columbartus van Linns. 
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ten af, dat hij zijn nest vlak op den grond, hetzij in de 

heide, hetzij in rotsachtige streken maakt. Dit heeft men 

ia Schotland en Griekenland waargenomen. Hij legt in dit 

nest drie tot vier geelachtig bruine, over het geheel met 

roodbruin gemarmerde eijeren. Ofschoon zeer klein, is ech- 

ter het smelleken buitengewoon moedig en vlug. Hij voedt 

zich met allerlei kleine vogelen, zoo als vinken, mosschen , 

leeuwerikken , lijsters, kwartels, moeras-vogels enz., en 

verstout zich somtijds zelfs groote vogelen aan te vallen. Kan 

hij geene vogelen meester worden , dan vangt hij muizen en 

insekten. De valkeniers rigten hem af tot de vlugt van al- 

lerlei kleine vogelen. 
. 

A. De baillet of boomvalke 

Falco subbuteo, Linxí. 

Joberceau in het Fransch. 

Hobby in het Engelsch. 

Baumfalke bij de Duitschers. 

Falco subbuteo, Lanné, Systema nature, 12de uitgaaf, T, 

p. 127, no. 14. — TemmincK, Manuel d’ornithologie, 1, 

p- 25. — Afgebeeld bij Borron, Planches enluminées 

32; bij Nozemanen Serrp, III, bldz.229; bij Nacmann, 

pl. 26 Goerv, pl. 22; Sentrerr eu Susemint, pl. 10, 

fig. 1. 

Geheele lengte, 0,50 tot 0,55. — Vleugel, 0,27 tot 

0,285. — Staart, 0,155 tot 140. — Middelste teem , 0,055 

tot 0,036. — Vlugt, 0.74 tot 0,82. — Vleugels, in de 

rust, tot aan of over het einde des staarts reikende. Eerste 

slagpen gelijk aan de derde. Pooten, washuid en oogkrin- 

gen geel. Ten opzigte der kleuren, is er geen verschil 
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tusschen beide seksen, en de jonge voorwerpen wijken van 

de oude hoofdzakelijk af door de rosse randen, waarmede 

de vederen der bovendeelen omzoomd zijn. 

Bovendeelen des vogels, bovenhelft der wangen en kne- 

velvlek, zwartachtig leikleurig. Scheenvederen en onder 

staart-dekvederen ros in het roodbruine. Alle overige on- 

derdeelen, zijden van den hals en twee vlekken in den 

nek, wit; op den krop, de borst en den buik met zwart- 

achtige lengtevlekken. Staart van onderen met omstreeks 

tien rosachtige dwarsbanden. 

De baillet bewoont geheel Europa, met uitzondering van 

Island, en de noordelijke deelen van Skandinavië en Fin- 

land. Men heeft hem ook in geheel Siberië , in China , op 

het Himalajah-gebergte , in Marocco , ja zelfs aan de Kaap 

de Goede Hoop waargenomen. In Nederland wordt hij vrij 

algemeen broedende gevonden ; maar hij verlaat ons land in 

het najaar, en keert eerst in het voorjaar terug. Hij be- 

woont bij voorkeur kleine bosschen , alwaar hij zijn nest op 

boomen bouwt. Hij maakt zich tot dit einde dikwijls een 

oud kraaijennest ten nutte. Zijne eijeren , drie tot vier in 

getal, zijn witachtig, welke kleur echter bijkans geheel en 

al met bruine marmervlekken overdekt is. Hij voedt zich 

met kleine vogelen , zoo als musschen , leeuwerikken , vinken, 

enz. , en is zoo vlag, dat kij zelfs in staat is, zwaluwen in 

de vlugt te vangen. Men ziet hem dikwijls ook jagt maken 

op insekten, en daar hij deze gewoonte niet laat, wanneer 

hij afgerigt is, en behalve dat niet zeer vlug is in het grijpen 

der prooi, zoo wordt hij door de valkeniers weinig of in het 

geheel niet geacht. 
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5. De zwemmer of toornvalk. 

Falco tinnunculus. Livxs. 

In het Fransch: la Cresserelfe. 

In het Engelsch: Mestril. 

In het Duitsch: Fhurmfalke. 

Fa!co tinnunculus, Linné, Systema nature, 12de nitgaaf, 

p. 127. W. 16. — Temminck, Manuel [, p. 29. — Af- 

gebeeld bij Burron, planches enluminées 401, (het oude 

mannetje), pl. 471, (de jonge vogel); bij Nozrman en 

_Srrep, UI, bldz. 227: Falco nisus, en IV, bldz. 307, 

(mannetje en wijfje); bij Naumann, pl. 80; bij Gouin, 

pl. 26; bij Scarrerr en Susrnran, pl. 11. 

Geheele lengte, 0,515 tot 0,56. — Vleugel, 0,245 tot 

0,265. — Staart, 0,16 tot 0,175. — Middelste teen , om-= 

streeks 0,05. — Vlugt, 0,72 tot 0,80. — Staart langer 

dan gewoonlijk en waaijervormig. Vleugels tot bijna aan het 

einde van den staart reikende. Teenen zwakker en korter 

dan bij de voorgaande , geel van kleur, even als de wasluid 

en de oogkring. 

Het oude mannetje: Rug en bovendeelen der vleugels 

bruinrood ; iedere veder met eene zwarte traan- of hartvor- 

mige vlek. Groote slagppennen zwart. Kop, de hals van 

achteren en de staart blaauwachtig graauw ; laatstgenoemde 

bijna tot aan zijn einde met een’ breeden zwarten wit gezoom- 

den band. Onderdeelen wit, in het geelachtig bruine trek- 

kende , vederen des krops, der borst en des buiks ieder met 

eene zwarte langwerpige of lans- of ruitvormige vlek. Voor- 

hoofd , eene streep boven het oog en de keel, wit. Bij de 

wijfjes en jongen is de grondkleur van alle bovendeelen een 

vuil roodbruin , en men ziet op den staart, boven den brec- 

den zwarten band , omstreeks tien rijen zwarte dwarsvlekken. 

De zwemmer bewoond geheel Europa, en is een der ge- 

meenste roofvogelen van dit werelddeel. Men heeft deze soort 

ook in het noordelijke Afrika en in geheel Siberië tot Ben- 
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galen en Japan aangetroffen , maar de voorwerpen van dit 

land zijn een weinig donkerder van kleur dan gewoonlijk. (f) 

Hij is in de Nederlanden even gemeen als in de overige lan- 

den van Europa; maar hij verlaat ons vaderland gedurende 

den winter. Hij vestigt zich gaarne op torens , op ruïnen , 

op hooge gebouwen en op rotsen , somtijds in gezelschap van 

spreeuwen, kouwen, duiven, enz. ; of slaat zijne woon- 

plaats in bosschen op, alwaar men zijn nest op hooge: boo- 

men, voornamelijk op sparreboomen vindt. Zijne eijeren, 

drie tot vier in getal, zijn op eenen geelbruinen grond rood- 

bruin gevlekt en gemarmerd. Zijn voornaamste voedsel be- 

staat in veldmuizen. Om deze te bespieden , vliegt hij bo- 

ven de weilanden en velden rond en Poudt zich na kleine 

_tusschenpoozen , door aanhoudend slaan met de vleugels, op 

eene plaats in de lucht staande ; eene voor deze soort zeer 

kenschetsende beweging, hetgeen men «bidden” noemt. 

Zoodra hij eene muis ontwaart , stort hij op haar neder en 

zoekt haar te grijpen, hetgeen intusschen niet zelden mis- 

lukt. Wanneer hij op zijne jagt nesten met jonge vogelen 

ontwaart, zoo plundert hij deze: dit geschiedt echter zeld- 

zaam, want men zal in de meeste gevallen niets dan de over- 

blijfselen van muizen in zijne maag vinden. Deze valk is uit 

dien hoofde veeleer als een nuttige, dan een schadelijke 

roofvogel te beschouwen. Voor de valkerij is hij onbruikbaar. 

(1) Men vindt in de overige streken der oude wereld valken, 

welke met onzen zwemmer zeer veel overeenkomst hebben; zij 

wijken nogtans genoegzaam van onze soorten af,‚om ze niet met 

eenen en dezelfden naam te bestempelen. 
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DE HAVIKKEN. ASTUR. 

Het groote geslacht der havikken wordt gevormd door alle 

vogelen, welke in maaksel en zeden met onzen gewonen 

havik en sperwer overeenstemmen; want de sperwer is ei- 

genlijk niets anders dan een havik in miniatuur. Het 

meest in het oog vallende kenmerk dezer vogelen zijn hunne 

afgeronde vleugels, die zoo kort zijn, dat zij, in de rust, 

gewoonlijk niet meer dan de helft van den staart bedekken. De 

zijdelingsche randen van hunnen bovensnavel zijn in het mid- 

den meer of min vooruitspringende, en vormen eene 

soort van tand, die echter steeds afgerond is. Bij de bei- 

de Nederlandsche soorten is de eerste slagpen niet langer 

dan de achtste, en de derde en vijfde niet veel korter dan 

de vierde , die de langste van alle is. Zij overtreffen de val- 

ken aan koenheid en moordzucht, en men kan hen, wan- 

neer men de vergelijking wil toelaten, de tijgers onder de 

roofvogelen noemen, terwijl de valken den leeuw tegenover- 

gesteld kunnen worden. Zij zijn over de geheele aarde ver- 

spreid. 

1. De havik. Astur palumbarius. Cuvier. 

Autour in het Fransch. 

Goshawk in het Engelsch. 

Hatbicht in het Duitsch. 

Falco palumbarius, Lrané, Syst. nat. p. 183, n° 30 (de 

oude vogel); Falco gentilis, Linne, Fauna suecica, p. 

20, ne 58 (de jonge vogel). — Truminck Manuel, I, p 

55. — Afgebeeld bij Borron, Planches enluminées 418 

(oud), 461 en 425 (jong); bij Naumann, pl. 16 en 17; 

bij Goerp, pl. 17; bij Scurrerr en Sousrmimr, pl. 28; 

bij Scurrerr en Vensrrn, Traité de Fauconnerie, pl. 9 

(het oude wijfje), pl. 10 (het jonge mannetje) beide in 

natuurlijke grootte. 

Geheele lengte 0,56 tot 0,66. — Vleugels, 0,55 tot 

0,54. — Staart, 0,24 tot 0,27, — Vlugt, 4,0 tot 1,20. — 
2 
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Oogen donker geel. Pooten en washuid. bleekgeel. Voet- 

wortel zeer krachtig, naakt, van achteren en van voren 

met eene reeks schilden bedekt. Staart wit aan de punt, 

en met vier tot vijf lichte dwarsbanden. 

Oud : Van boven zwartachtig , bij het wijfje vaal, bij het 

mannetje zeer fraai in het blaauwe trekkende. De dwarsban- 

den van den staart vaal grijsbruin. Eene streep boven de 

oogen , de wangen , zijden van den hals en keel witachtig , met 

zwartachtige lengtevlekken. De overige onderdeelen wit, 

met zwartachtige smalle dwarsbanden. Jong: boven bruin. 

Onderdeelen ros of geelachtig, met bruine lengtevlekken , 

die op de zijden van het ligchaam grooter en breeder worden, 

maar op de scheenvederen zeer smal zijn. 

De havik bewoont geheel Europa, met uitzondering van 

IJsland en Lapland. Men heeft hem ook in het noordelijke 

Afrika aangetroffen, en hij wordt op het Himalajah-gebergte 

en in geheel Siberië tot Kamtschatka gevonden. In het koude 

oostelijke Siberië nemen zijne vederen eene min of meer witte 

tint aan (1). In Nederland is de havik beperkt tot de groote 

bosschen van Gelderland, waar hij broeit. De havik houdt 

zich bij voorkeur in de bosschen op. Gedurende den winter 

zwerven de oude vogels in de nabuurschap van hunne woon- 

plaats rond, terwijl de jongen naar het zuiden van Europa 

verhuizen. Hij maakt bij voorkeur jagt op vogelen, voorna- 

melijk op patrijzen , duiven en kippen. Laatstgenoemde huis- 

dieren rooft hij dikwijls op de binnenplaatsen der huizen weg. 

Hij neemt echter ook minder lekkere brokken voor lief, en 

valt kraaijen of andere kleinere vogelen aan. Onder de zoog- 

dieren dienen hem jonge hazen, eekhoorntjes, wezels en 

(1) Noord-Amerika herbergt een ander ras van den havik, 
hetwelk zich voornamelijk door de veel fijnere dwarsbanden der 

beneden-deelen onderscheidt. Dit is de Astur atricapillus. 
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muizen tot voedsel. Het is een buitengewoon koene en krach- 

tige vogel, die zijne prooi onverziens overvalt, op haar toe- 

schiet, en met ongeloofelijke snelheid pakt en wegsleept. 

Zijn nest, hetwelk hij op hooge boomen bouwt, is zeer 

groot, vlak, en bevat reeds in de maand April twee tot 

vier eijeren, welke de grootte van kippen-eijeren hebben, 

maar minder langwerpig zijn. Hunne kleur is grijsachtig 

blaauwgroen, somtijds met bruine vlekken, en zij zijn van 

binnen steeds fraai lichtgroen. 

De havik wordt voornamelijk op de vlugt van patrijzen, 

fazanten en konijnen afgerigt. 

2. De sperwer. Astur nisus. Cuvier. 

In het Fransch Épervier. 

In het Engelsch Sparrowhawk. 

In het Duitsch Sperber. 

Falco nisus, Linné, Systema nature, p. 130, no. 131. — 

Temxinck, Manuel, p. 56. — Goede afbeeldingen bij 

Burron, Planches enluminées 412 en 467; bij Naumann, 
pl. 19 en 20; bij Goorn, pl. 18; bij Scurrcrr en Susr- 

minr, pl. 29 en bij Scurecrr en Verster, Traité de 

Faáuconnerie ‚pl. 12. 

Geheele lengte 0,55 tot 0,45. — Vleugels, 0,4, tot 

0,26. — Staart, 0,17 tot 0,19. — Vlugt, 0,65 tot 0,80. — 

Pooten tamelijk lang en teer, en even als het oog geel. 

Washuid , groenachtig geel. Voetwortel van achteren en 

van voren met eene reeks groote schilden. Staart met vijf 

tot zes donkere dwarsbanden. 

Het oude mannetje. Bovendeelen donker blaauwachtig 

grijs, met witte vlekken in den nek en eene witte streep 

boven het oog. Onderdeelen witachtig, sterk in het roest- 

roode trekkende, voornamelijk op de zijden, en ne roest- 
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kleurige , donkerbruin omzoomde vlekken voorzien, die op 

de keel lengtestreepen vormen, terwijl zij op de overige 

deelen de gedaante van meer of min golvende of in het 

midden hoekige dwarsbanden aannemen. 

Het oude wijfje heeft dezelfde teekening als het oude man- 

netje , maar de grondkleur der onderdeelen is zuiver wit. 

Bij de voorwerpen in het eerste jaar zijn de vlekken der 

onderdeelen , bij het mannetje min of meer hartvormig , bij 

het wijfje pijlvormig, en de vederen der bovendeelen zijn 

bruin, met rosse zoomen. 

De sperwer wordt, met uitzondering van IJsland en Lap- 

land, in geheel Europa aangetroffen; hij is gemeen in het 

noordelijke Afrika en bewoont ook het geheele Siberië en 

zelfs Japan. (ft) Hij behoort onder de roofvogelen, die in 

Nederland broeijen , bezoekt echter de langs de zeekust gele- 

gene provinciën gewoonlijk alleen in het najaar en voorjaar „ 

en overwintert ook niet zeiden bij ons. Men kan in het al- 

gemeen aannemen, dat de sperwer gedurende het koude 

jaargetijde rondzwerft, en zich aan die plaatsen ophoudt, 

waar hij toereikend voedsel vindt. Dit bestaat in allerlei 

kleine vogelen , zoo als musschen, gorsen , vinken enz. ; het 

wijfje intusschen , dat veel grooter en sterker is dan het man- 

netje, maakt ook jagt op lijsters, jonge patrijzen, jonge 

duiven, enz. Bij gebrek aan beter voedsel, stelt hij zich 

ook met veldmuizen tevreden. De sperwer is niet minder 

koen en bloeddorstig dan de havik, en er zijn vele voorbeel 

den , dat deze roover de musschen tot in stallen vervolgt of 

zelfs vogelen uit bewoonde vertrekken geroofd heeft. Gedurende 

den zomer houdt hij zich in bosschen, voornamelijk in sparre- 

(1) De sperwers van Amerika, Astur pensylvanicus en die 

van de Kaap de Goede loop, Astur ezilis, wijken van den on- 

zen slechts door eenigzins andere tinten af. 
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bosschen op. Men vindt zijn groot, plat nest gewoonlijk op 

boomen van middelbare grootte, op eene hoogte van twintig 

tot dertig voet van den grond. Zijne eijeren gelijken, wat 

hunne kleur betreft, in het algemeen, op die van den ha- 
vik ;maar zij zijn gewoonlijk met vele roodbruine vlekken als 

bezaaid. 

De sperwer speelt , als jagtvogel, eene zeer ondergeschikte 

rol. Men rigt hem somtijds af, maar dan meestal alleen 

het grootere wijfje, tot de vlugt van jonge patrijzen, van 

kwartelkoningen of allerlei kleine vogelen. 

DE KUIZENDZIEVEN. CIRSUS. 

Deze roofvogelen zijn rank van gestalte; hunne vederen ziju 
tamelijk zacht, en hun gezigt is, even als bij de uilen, 

omzoomd door eene soort van min of meer duidelijken krans 
van kleine gekrulde vederen. Hun staart is tamelijk lang ; 
de kop en bek zijn klein; de neusgaten groot en langwerpig 

rond; de voetwortelen tamelijk hoog, naakt, en van achte- 
ren zoo wel als van voren met eene rij schilden, voor het 
overige met schubben bekleed. Hunne vleugels zijn lang en 
bedekken, in de rust, drie vierde tot vijf zesde van den staart, 

en de derde of vierde slagpen steken boven de overigen uit. 
Hunne teeuen zijn middelmatig en niet zeer krachtig, maar 
met zeer scherpe nagels gewapend. Het kleed der oude 
mannetjes is dikwijls zeer afwijkend van dat der wijfjes en 
jongen. Hunne vlugt is fraai en zwevend. Om hunue prooi 
te gaan opsporen, vliegen zij, meestal des morgens en ’s avonds, 
niet zeer hoog boven den grond heen, en vervolgen haar, 
zoodra zij ze ontwaren, tot dat ze, vermoeid, door 

hen gevat kan worden. Zij voeden zich met kleine zoog- 
dieren, vogelen , amphibiën , wormen eu zelfs visschen ‚en 

rooven de eijeren cn jongen uit de nesten van audere vogelen, 
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Zìj moeten derhalve als zeer schadelijke roofvogelen beschouwd 

worden. Zij worden slechts in vlakke, vooral in moerassige 

Streken aangetroffen. Zij maken hun nest op de aarde, 

hetzij in het riet, hetzij tusschen struiken. Hunne eijeren 

zijn bleek groenachtig blaauw, zonder vlekken. Men vindt 

de kuikendieven in de heete en gematigde luchtstreken van 

alle werelddeelen. 

1. De bruine kuikendief. Circus rufus. Brissor, 

Harpaye ìn het Fransch. 

More buzzard in het Engelsch. 

Rohrweihe in het Duitsch. 

Circus rufus en palustris, Brisson, Ornithologie, áste 

deel, bl. 404, no. 30, en bldz. 40l, no. 29. — Malco 

eruginosus, Linné, p. 130, no. 29, — Falco rufus 

Gaerin, p. 266, no. 77. — TrmminckK, Manuel, I, p. 

69. — Goede afbeeldingen bij Borron, Planches enlumi- 

nées, 460 (oud); 424, (jong); bij Nozeman en Sep, Ï, 

bladz. 15 pl. 8 en 9, klem, koop of kiekendief, (jong 

voorwerp, nest en eijeren), bij Naumann, pl. 37 en 38, 

fig. 1; bij Govrp, pl. 32; en bij Scurrcer en Susrxiur, 

pl. 56. 

Geheele lengte, 0,51 tot 0.56. — Vleugels, 0,40 tot 

0,45. — Staart ,0,24tot 0,255. — Loop, omstreeks 0,095. — 

Vlugt, 0,12 tot 0,15. — Krans om het gezigt onduidelijk. 

Pooten en _washuid geel. De iris van het oog bij de ouden 

geel, bij de jongen bruin. De derde en vierde slagpen van 

gelijke lengte en langer dan de overigen. Staart met on- 

duidelijke dwarsbanden , vijf tot zeven ten getale. 

Jong. Donker roodachtig bruin of vaal. Kop en zoomen 

der vederen meestal geelachtig wit of ros. Staart van boven 

vaalbruin , van onderen witachtig grijs. 

Het oude wijfje is meestal roestbruin van kleur, met 

witte kop, nek, keel en schouders. 

Bij het geheel oude mannetje zijn de vleugels naar voren 
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blaauwachtig graauw en de staart grijsachtig. De bovendee- 

len zijn bruin, en de onderdeelen met bruine lengtevlekken 

op eenen roestrooden grond, die op den krop in het geel- 

achtig grijze overgaat. 

De bruine kuikendief bewoont geheel Europa. Hij is ook 

over Siberië verspreid, en wordt menigvuldig in het noor- 

delijke Afrika aangetroffen (ft). Hij broeit in Nederland , 

verlaat echter ons land, zoo als in het algemeen de gema- 

tigde luchtstreken „ gedurende den winter. Hij houdt zich 

intusschen slechts aan de oevers der meren of aam moeras- 

sige plaatsen op. Zijn voedsel bestaat voornamelijk in wa- 

tervogelen ; somtijds eet hij zelfs visschen. Hij rooft de 

eijeren en jongen uit de nesten van alle soorten van vogelen. 

Zijn nest vindt men meestal in het riet, op het water rus- 

tende, of ook in struiken op de aarde, maar digt bij het 

water. Zijne eijeren, drie tot vier in getal, zijn witachtig 

blaauwgroen , en van binnen geheel groen. 

De blaauwe kuikendief. Circus cyaneus. Brcusren. 

Oiscau Saint-Martin of Soubuse in het Fransch. 

Hen-Harrier in het Engelsch. 

Korn-blaue of Halbweihe in het Duitsch. 

Falco ceyaneus, Linné, p. 126, ne. 10. — Temmrver, Ma- 

nuel, I, p. 72. — Afgebeeld bij Burron, Planches enlu- 

mineés, 459 (oud mannetje); 400 (jong wijfje); bij Noze- 

MAN en Serre, IV, bladz. 391, Falco pygargus, de zwem- 

mer, oud (mannetje); bij Naumann, pl. 39 en pl. 38, 

fig. 2; bij Gourp, pl. 33; en bij SCHLEGEL en SUSEMIHL, 

p. 37. 

Geheele lengte, 0,48 tot 0,51. — Vleugels , 0,56 tot 

0,375. — Staart, 0,25 tot 0,24. — Voetwortel omstreeks 

(1) Eene met deze zeer verwante soort komt van het zuidelijke 

Afrika, (Circus ranivorus); eene tweede van Nieuw-Holland , 

(Circus Gouldit.). 
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0,067 tot 0,076. — Vlugt 1,07 tot 1,015. — Derde en vierde 

slagpen omstreeks even lang. Vederkrans om het gezigt, 

vooral bij oude voorwerpen, zeer duidelijk. Pooten, oogen 

en washuid geel. 

Het oude mannetje : Geheel licht blaauwachtig grijs ; borst, 

buik, vederkrans , oogstreep en voorhoofd meer witachtig ; 

slagpennen zwart. 

Het oude wijfje: Boven bruin, op den hals en kop in het 

rosse trekkende. De stuit wit. Staart met vijf rosse dwars- 

banden. Benedendeelen wit met bruine lengtevlekken. 

Jong: als het oude wijfje; maar de grondkleur der on- 

derdeelen trekt sterk in het roestkleurige, en de vederen 

der bovendeelen zijn met rosse zoomen voorzien, 

De blaauwe kuikendief is zeldzamer dan de bruine, maar 

als deze over geheel Europa, het gematigde Siberië en 

Noord-Afrika verspreid (1). Hij komt hier en daar in Gel- 

derland, Drenthe en Noord-Brabant voor, en wordt ook, 

gedurende den trektijd, somtijds, maar zeer zeldzaam, in 

Holland aangetroffen. In het gematigde Europa verhuist hij 

gedurende den winter. Hij houdt zich bij voorkeur op graan- 

velden op, waarin hij zijn nest, vlak op den grond, 

louwt. Zijne eijeren, drie tot vier in getal, en blaauw- 

achtig wit, zijn somtijds met onduidelijke, bruinachtige vlek- 

jes voorzien. Zijn voedsel bestaat in hleine zoogdieren, 

vogelen , hagedissen en insekten, voornamelijk sprinkhanen. 

Daar hij de leeuwerikken in de vlugt niet kan meester 

worden , zoo overvalt hij hen, wanneer zij op den grond 

zitten. Op de eijeren en jongen van allerlei vogelen is 

hij even gretig als de bruine kuikendief, 

(1) Erne zeer verwante soort Circus uliginosus, werdt in 

Noord-Amerika aangetreffen. 
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3. De graauwe kuikendief. Circus cinerascens. 

Busard Montagu der Fransche natuurkundigen. 

Wiesenweihe der Duitsche natuurkandigen. 

Falco cinerascens, Montagu, Transactions of the Linnean 
Society, Idedeel, bldz. 188. — Falco pygargus, Linné, 

p- 126, no. 11, (exclus, synonym.) — Temminck, Manuel, 

I, p. 76. — Afgebeeld bij Naumann, 40; bij Gouro, 

pl. 35; bij Scurecen en Soseurmr, pl. 38. 

Geheele lengte, 0,45 tot 0,47. — Vleugels 0,55 tot 

0,56. — Staart 0,215 tot 0,25. — Vlugt 1,06 tot 1,09. — 

Derde slagpen langer dan de tweede en vierde. Pooten, 

oogen en washuid geel. - Vleugels ‘bijna tot aan het einde 

van den staart reikende. 

Kleuren van het oude wijfje en de jongen bijna gelijk 

aan den blaauwen kuikendief. 

Bij het oude mannetje daarentegen zijn deze kleuren ge- 

wijzigd als volgt: Bovendeelen, kop en krop , aschgraauw. 

De overige onderdeelen wit, met roodbruine, smalle lengte- 

vlekken. Zijdelingsche staartpennen met dwarsbanden van 

die kleur. Groote slagpennen en eene breede dwarsstreep 

op de slagpennen der tweede orde, zwart. 

Het oude mannetje neemt somtijds eene eenkleurige roet- 

zwarte tint aan: een diergelijk voorwerp werd onlangs in 

Gelderland geschoten; in het noorden van Frankrijk zijn 

zij vrij algemeen. In Engeland, Frankrijk, Scandinaviën, 

Silesiën, Oostenrijk en het noordelijk Duitschland opge- 

merkt (1). Gemeen in Holland langs de duinen, waar 

(1) Op het vaste land van Indië, aan de Kaap de Goede Hoop, 
in Griekenland en Dalmatië, wordt deze sort vervangen door 
een ras met veel bleekere, en bij het oude zinnetje, eentoonig 
grijsachtige kleuren. Meu heeft zelfs voorbeelden, dat voorwer- 
pen van dit ras, hetgeen den naam van C'iscus pallidus draagt, 
in Duitschland, aan den Rijn, zijn geschoten, 
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hij in de pannen broeit. Zeden, voedsel, nest en eije- 

ren als bij den blaauwen kuikendief; de eijeren een weinig 

kleiner. 

DE ZEEARENDEN. HALIASTUS. 

Daar ons tot nog toe geen voorbeeld bekend is, dat 

men binnen de grenzen der Nederlanden land-arenden, dat 

is te zeggen soorten, wier pooten tot aan de teenen met 

vederen bedekt zijn, aangetroffen heeft (1), zoo maken wij 

ook geen gewag van laatstgenoemde en bepalen ons bij dit 

overzigt tot de zeearenden. Men erkent deze aan hunne 

grootendeels naakte, van voren , zoo als van achteren, met 

eene reeks groote schilden bedekte voetwortelen. Hunne 

teenen zijn tevens van boven met schilden bekleed. Hun 

bek loopt voor het overige, even als bij de andere aren- 

den, aan zijnen wortel, in eene regte lijn uit; hun kop 

is van boven plat; de nekvederen zijn verlengd en zeer 

puntig, hunne vleugels breed en zwaar, de slagpennen der 

tweede orde zeer lang, en hun maaksel in het algemeen zeer 

krachtig. Zij zijn over de geheele wereld verspreid, be- 

wonen in den zomer de oevers der rivieren of der zee, voe- 

den zich meestal met visschen, of ook met zoogdieren; in 

den winter zelfs van aas. 

(1) Ofschoon men door onkunde misleid, dikwerf gescholene 

of gevangene zeearenden onder andere namen in de nieuwsbladen 

heeft vermeld. 
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1. De zeearend. Haliaëtus albicilla. 

Pygargue of orfraie, in het Fransch. 

Sca- Eagle, in het Engelsch. 

Seeadler, in het Duitsch. 

Aquila albicilla, Brisson, Ornithologie, I. p. 427, no. 5. — 

Falco ossifragus, Linnk, p. 124, n°. 4. — Temminck, 

Manuel 1, p. 49. — Albeeldingen bij Burror, Planches 

enluminées, 112 en 495; bij Nacmann,pl.1213 en14; 

bij Govrp, pl. 10; bij ScureaeL en Sosemiur, pl. 25 

en 26. 

Geheele lengte, 0,88 tot 0,97. — Vleugels, 0,65 tot 

0,755. — Staart, 0,52 tot 0,55. — Vlugt, 2,20 tot 2,45. — 

Bek, Pooten, washuid en oogen geel; de laatstgenoemde bij 

de jongen bruin. Vleugels tot tegen het einde van den staart 

reikende, die een weinig wiggevormig is. Derde slagpen 

een weinig langer dan de overige. 

Jong: Geheel bruin, dan eens donkerbruin, dan lichtbruin, 

met rosse en dikwijls ook met witte vlekken geschakeerd. 

Oud:Staartpennen en bovenste dekvederen van den staart, 

eenkleurig wit. Kop en hals grijsachtig. Alle overige 

deelen bruin. 

De zeearend wordt in geheel Europa tot IJsland en Lap- 

land aangetroffen. Hij bewoont verder Groenland (4) en 

geheel Siberië tot op de Aleoetische eilanden en Japan. Hij 

verlaat in den winter de koude streken, bezoekt alsdan op 

zijne verhuizing Nederland en in het bijzonder de zeekust 

van Holland en de overige streken van Europa, zelfs 

het noordelijk Afrika. In den zomer slaat hij zijn ver- 
Ld 

(1) In het overige Noord-Amerika wordt deze arend vervan- 

gen door eene andere soort, Matiaëtus leucocephalus, die een 

weinig kleiner is, en in den ouden leeftijd eenen geheel witten 

kop en hals vertoont, en behalve de witte staartpennen en bo- 

venste dekvederen des staarts, ook de onderste dekvederen des 

sluarts van witte kleur heeft. 
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blijf bij voorkeur op aan de rotsige oevers van de zee, 

van rivieren of meren. Hij maakt zijn groot nest op hooge 

boomen of op rotsen , en legt twee tot drie eijeren , die vuil 

wit van kleur, en somtijds onduidelijk bruin gevlekt zijn. In 

het najaar komt hij hier te lande aan, en houdt zich dikwijls 

gedurende den geheelen winter in de eenzame duinstreken 

op, of verspreidt zich allengskens over het geheele vaste land 

van Europa. Hij maakt alsdan jagt op allerlei zoogdieren of 

vogelen, valt zelfs honden aan, en voedt zich ook van het 

aas der doode dieren. In den zomer dienen hem voornamelijk 

visschen en watervogelen tot voedsel. 

DE VISCHARENDEN. PANDION. 

De vischarenden zijn zeer gemakkelijk daaraan te herken- 

nen, dat hunne nagels afgerond, dat is te zeggen, zonder 

scherpe kanten, zijn , en dat de zool hunner krachtige poo- 

ten van onderen met kleine harde punten voorzien is, die 

haar ruw als eene rasp maken. Hun bek is zeer krom, 

en de zijden der bovenkaak vertoonen eenen afgeronden 

tand. Zij voeden zich bijna uitsluitend met visschen, die 

zij, in het water duikende, vangen. Zij leven alleen of 

paarsgewijze, en zijn over den geheelen aardbol verspreid. 

De vischarend. Pandion haliaëtus. 

Balbusard, in het Fransch. 

Osprey, in het Engelsch. 

Fischadler, in het Duitsch. 

Falco haldaëtos, Linné, p. 129, no. 26. — Teumineck, Ma- 

nuel I, p. 47. — Afgebeeld bij Burron, Planches enlu- 

minées 414; bij Naumann, pl. 165 bij Govxp, pl.12, 

5 bij Scurrcer en Susemiar, pl. G7. 

Geheele lengte, 0,59 tot 0,68. — Vleugels, 0,45 tot 

0,49. — Staart, 0,215 tot 0,24, — Vlugt, 4,40 tot 1,50, 

Bek zwart. Pooten eú washuid blaauwachtig graauw, Oog 
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oranjekleurig. Pooten zeer dik, met Kleine schubben be- 
dekt; op de zool zeer ruw. Vleugels over den staart heen- 
reikende. Neusgaten langwerpig en schuins. Staart tamelijk 
kort, aan het einde als afgehakt. De buitenteen kan sterk 

zijdelings en zelfs naar achteren gekeerd worden. 

Onderdeelen van het ligchaam, kop en nek wit, boven 
op den kop en op den krop met bruinachtige lengtevlekken. 
Voor het overige donker- of zwartbruin. De staart met om- 
streeks zeven witachtige dwarsbanden. De vederen der bo- 
vendeelen met witachtige zoomen, die bij de jonge vogelen 

tamelijk breed zijn. 

De vischarend schijnt over de geheele wereld verspreid te 
zijn (f). Hij behoort intusschen onder de vogelen , die overal 
slechts in geringen getale gevonden worden. In ons land 
wordt hij in den zomer zeer zeldzaam , in het najaar of den 

winter van tijd tot tijd aangetroffen. Degenen, die in kou- 

dere streken broeden, verlaten hunne gewone verblijfplaats 

gedurende het koude saizoen. De vischarend houdt zich bij 

voorkeur aan de oevers der meren en rivieren op; somtijds, 

vooral in den winter, ook aan het zeestrand. Zijn voedsel 

bestaat uit meestal groote visschen, die hij bespiedt, met 

over den waterspiegel rond te zweven, en vangt, met zich 

plotselings in het water neder te storten. Hij maakt zijn 

groot nest op boomen, somtijds ook op rotsen of ruïnen , 

en legt, gewoonlijk eerst in het begin der maand Junij, twee 

of drie, ja somtijds vier, groenachtig witte eijeren, wier 

groote bruine vlekken meestal aan het dikke einde eene soort 

van krans vormen. 

(1) De voorwerpen uit Oost-Indië en Nienw-Holland zijn 

meestal een weinig kleiner dan de onzen en hebben gewoonlijk 

geene bruine vlekjes op den kop. Hetzelfde geldt van den visch- 
arend van Noord-Amerika, die echter den onzen in grootte even- 
aart, 
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DE WOUWEN. MILVUS. 

De wouwen zijn gekenschetst door hunnen min of meer 

diep gevorkten, langen staart. Hunne vleugels zijn gewoon- 

lijk zeer lang; de voetwortelen en teenen kort. Zij worden 

zoowel in het oostelijke als westelijke halfrond aangetroffen ; 

maar de eigenlijke wouwen, waartoe ook de in Nederland 

voorkomende soort behoort, zijn vreemd aan de nieuwe 

wereld. 

De wouw. Milvus regalis. Brissos. 

In het Fransch en Duitsch Milan. 

In het Engelsch Aite. 

Falco Milvus, Linnk, p. 126, no. 12. — Temmincx, 

Manuel, 1, p. 59. — Afgebeeld bij Burron, Planches 

enluminées 422; bij Naumann, pl. 31, fig. 1; bij Govrp, 

pl. 28; bij Scurecer en Susemrnr, pl. 30, fig. 1. 

Geheele lengte: 0,65 tot 0,67. — Vleugels 0,50 tot 

0,55. — Staart: de buitenste pennen, 0,55 tot 0,59 ; bin- 

nenste pennen 0,27 tot 0,285. — Vlugt, 4,50 tot 1,60. 

Pooten en washuid, okergeel. Oogen , lichtgeel. Punten 

der vleugels tot aan de insnede des staarts reikende. Voet- 

wortelen van voren en van achteren met eene reeks schilden. 

Hoofdkleur licht bruinrood in het rosse trekkende, en op 

hals en kop meestal in het witachtige overgaande, Alle ve- 

deren met bruinzwarte lengtevlekken. Groote slagpennen 

bruinzwart. Staart van boven ros. 

De wouw is over het geheele zuidelijke en gematigde Eu- 

ropa verspreid; maar overal zeer schaarsch. Hij trekt in 

den winter tot Egypte. Wij weten niet of hij in de Neder- 
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landen broeit, maar wij hebben verscheidene voorwerpen 
ontvangen, die in Gelderland en Noord-Brabant in het na- 
jaar geschoten of gevangen waren. Deze fraaije vogel is 
langzaam in zijne bewegingen , maar zijne vlugt is buitenge- 
woon schoon en zwevend. Hij voedt zich met kleine Z00g- 
dieren, jonge vogelen en amphibiën. Zijn nest bouwt hij 
op boomen, en zijne eijeren, twee tot vier in getal, zijn 
vuil wit, met bruine vlekken en streepjes. 

DE BUISERDEN. BUTEO. 

De buiserden zijn roofvogelen van middelbare grootte , lomp 
van gestalte, en wier vederen zeer zacht zijn. Hunne tee- 
nen zijn korter en minder tot het grijpen geschikt dan die 
der valken, havikken en arenden. Hun bek is niet groot, 
met bijna regte zijranden, en reeds van den, wortel af ge- 
kromd. De staart is van middelmatige lengte, en wordt, 
in de rust, geheel of grootendeels door de vleugels over- 
dekt. Zij voeden zich met kleine zoogdieren, amphibiën en 
insekten en worden in alle werelddeelen aangetroffen. 

De gewone buiserd. Buteo vulgaris. WiLucuer. 

Buse in het Fransch. 

Buzzard in het Engelsch. 
Mäuse-Bussard in het Duitsch. 

Falco buteo, Lanné, pe 127, ne. 15. — Teuuinex ‚ Mannel 
I, p. 63. Afgebeeld bij Borror, Planches enluminées, 
M9; bij Srrep, V, bldz. 448; bij Naumann, pl. 32 en 33; 
bij Gouin, pl. 14 ; en bij Scurrcer en Susriur, pl. 33. 

Geheele lengte 0,56 tot 0,645. — Vleugels 0,41 tot 
0,55. — Staart 0,24 tot 0,255. — Vlugt, 4,20 tot 1,57. 
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Voetwortelen naakt, van voren en van achteren met eene 

reeks schilden, voor het overige met schubben bedekt. Vleu - 

gels tot aan het einde van den staart reikende. Oogen 

bruin. Pooten en washuid geel. Staart met omstreeks twaalf 

dwarsbanden, die echter somtijds zeer onduidelijk zijn. 

Kleur der vederen zeer veranderlijk in de verschillende 

voorwerpen. De hoofdkleur is gewoonlijk min of meer don- 

kerbruin , somtijds met ros geschakeerd, en op de borst, 

den buik en de onderste dekvederen des staarts in het wit 

of geelachtig witte overgaande, hetgeen echter door 

bruine lengtévlekken afgebroken wordt. Bij sommige voor- 

werpen verspreidt zich de witachtige kleur over het ge- 

heele ligchaam, terwijl andere bijna eenkleurig zwartbruin 

van kleur zijn. 

De buiserd wordt in geheel Europa, met uitzondering van 

Lapland en IJsland, en in Egypte tot Abyssinië aangetroffen. 

Men vindt hem des zomers in Heinen getale in de bosschen 

der provinciën Noord-Brabant en Gelderland , maar hij be- 

zoekt de meeste overige streken van ons rijk slechts in het 

najaar, of blijft ook somtijds den geheelen winter door over. 

Hij trekt gewoonlijk in kleinere en grootere gezelschappen , 

zoodat men somtijds tot honderd stuks bij elkander ziet. Hij 

voedt zich voornamelijk met veldmuizen en andere kleine 

zoogdieren, met kikvorschen, hagedissen, wormen , insek- 

ten, en hij rooft ook de jonge vogelen uit hunne nesten, of 

valt zieke vogelen aan; want gezonde vogelen kan hij, te 

log zijnde, niet wel meester worden. In de gevangenschap 

eet Lij zelfs brood, vruchten , beziën en visschen. Hij maakt 

zijn nest in bosschen, op hooge boomen, en legt twee tot 

vier cijeren, die groenachtig blaauw. van kleur en met een 

grooter of kleiner getal bruine of paarsachtig bruine vlek- 

ken bedekt zijn. 
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De ruigpootige buiserd; Buteo lagopus: Cuvier. 

In het Fransch Buse pattue. 

In het Engelsch Rough-legged buzzard. 

In het Hoogduitsch Rauchfuss-Bussard. 

Falco lagopus, Brünrrem, Ornithologia borealis, p. 4, 
ne 15. — Temminck, Manuel, I, p. 65 . — Afgebeeld 
bij Naumann, pl. 34; bij Goero, pl. 15; bij Scurucur 
en Susemiar, pl. 34. 

Geheele lengte, 0,56 tot 0,64. — Vleugels, 0,45 tot 
0,47. — Staart, 0,226 tot 0,24. — Vlugt, 1,38 tot 1,50. 

Oogen bruin. Washuid en teenen geel. Vleugels, in de rust, 
tot aan het einde van den staart reikende. Voetwortel 
tot aan den wortel der teenen met vederen bekleed, onder 

welke, op de achterzijde van den voetwortel, eene reeks schilden 
verborgen is. Hierdoor onderscheidt zich deze soort van 
alle overige inlandsche roofvogelen (1). 

Kleuren der vederen, volgens de voorwerpen , zeer verander- 
lijk. Vleugels bruin, met rosse vederranden. Over de borst 
meestal een zeer breede donkerbruine band. De overige 
deelen gewoonlijk witachtig, meer of min in het rosse trek- 
kende, en met bruine, somtijds zeer groote, somtijds kleine 
lengtevlekken afgebroken. Staart met zwarte dwarsbanden; 
niet zelden wit, en op het laatste derde zijner lengte met 
een’ zeer breeden bruinen dwarsband. 

ee 

(1) De zeldzame dwerg-arénd, Aguila pennata, die reeds in 
vele landen van Enropa, ja zelfs in het naburige België is waar 
genomen, heeft, bij eene oppervlakkige beschouwing, veel over- 
eenkomst met den ruigpootigen buizerd; maar zijne voetwortelen 
zijn ook op de achterzijde, in stede van schilden, met vederen be- 
kleed. Jagtliefhebbers en Jagers gelieven op dit keumerk te 
letten, ten einde, indien de dwerg-arend hun’ mogt onder de 
handen komen, dien te kunnen onderscheiden. 3 
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Dè ruigpootige buizerd. bewoont-:in den zomer het nöor- 

delijke Skandinavië en Siberië, en er zijn ook voorbeelden 

bekend , dat hij in het gematigde Europa gebroeid heeft. In 

het najaar verlaat hij zijn zomerverblijf, in’ kleine gezel 

schappen van drie tot zes stuk, brengt den winter in het 

gematigde Europa door, en komt, bij zeer strenge koude, ook 

in het zuidelijke Europa. (t) Hij is in het najaar en gedurende 

ket koude saizoen, vrij algemeen in ons land, voornamelijk 

in de duinstreken. Zijn voedsel bestaat in veldmuizen en 

andere kleine zoogdieren ; in den winter maakt hij ook jagt 

op konijnen en hazen. Men vindt in zijn nest, hetgeen hij op 

rotsen of bóonien maakt in de maand Jurij, twee tot drie 

eijeren , gelijkende bijna volmaakt op die van den gewonen 

buizerd. 

| 1002 ) 61 Ï í Tr 

DE WESPENDIEVEN. PERNIS. 

Del ‘wespendieven. onderscheiden Beh van alle andere roaf- 

„vogelen. daardoor En dat hunne. teugels ‚ dat i is te zeggen, de 

streek tusschen. den ‚snavel en, de oogen , in stede van met 

‘enkele borstelvedertjes digt met, kleine schubachtige vede- 

ren bedekt zijn. Zij nader en voor het overige, in lun 

maaksel en hunne uiterlijke gestalte, aan de buiserden. De 

eigenlijke wespendieven,, _waartoe onze Europeaansche soort 

behoort , worden slechts in de oude wereld aangetroffen. 

Po 3 Xu Î 

(4) Deze soort werd. zelfs door verscheidene reizigers’ aan’ de 

sKaap rde ‘Goede „Hoop aangetroffen. In Noord-Amerika daaren- 
tegen -Teeftveene:cenigzins verschillende soort, Buteo Sancti Jo- 
hannis genoemd, 
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De Wespendief, Pernis apivorus. G. Cuvier. 

Za bondrée in het Fransche 

Honey-buzzard in het Engelsch. , 

WV espenbussard in het Hoogduitsch. 

Falco. apivorus, Linnk, p….130,.n°. 28. — Tummers 

Mannel, p. 67. — Afgebeeld bij Burron, Planches enlu- 

minées, 420; bij NAomann, pl. 35 en 36; bij ih 

pl. 16; bij Scarrcer en En pl. 35. 

Geheele lengte, 0,54 tot 0,59. — Vleugels, 0,40 tot 

0,42. — Staart, 0,256 tot 0,27. Vlugt, 4,27 tot 1,52. 

Pooten en washuid geel. Oogen bij de jongen grijs; bij 

de ouden geel. Nagels niet zeer krom. Voetwortel naakt, en 

even als de teenen, met ruwe schubben bedekt. Vleugels tot 

aan het einde van den staart reikende, die met drie donkere 

breede dwarsbanden voorzien is, tusschen welke zich ver- 

scheidene smallere dwarsbanden bevinden. 

| Oud: Krop en nek aschgraauw. De oyerige Mioneaeelen 

bruin, met zwartbruine dwarsvlekken: Onderdelen , wil- 

achtig met rosse of bruine vlekken, die op de zijden des 

ligchaams meestal dwars staan. 

Jong: Vleugels, rug en staart bruin; de vederen ros- of 

witachtig gezoomd. De overige deelen ros, roodbruin of 

witachtig, meest met bruine lengtevlekken bedekt. 

De wespendief wordt in het grootste gedeelte van Europa, 

met uitzondering van de zeer koude streken, maar overal 

in zeer kleiner getalemaarigetroffen. Men heeft kem ook waar- 

genomen in geheel Siberië , in Japan , in Arabië, in Egypte, 

en aan de Goudkust. Wij hebben een geheel jong voorwerp, 

in Noord-Brabant geschoten, gekregen, en een ander werd, 

eenige jaren geleden, te Amsterdam, in eene kamer gevan- 

gen, in welke het door het opene raam gevlogen was. Hij 

brengt den winter in het zuidelijke Europa door. Hij houdt zich 
ge 
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in bosschen op, en bij voorkeur in zoodanige, welke aan weí- 

landen of vochtige, lage streken belenden. Zijn voedsel bestaat 

voornamelijk uit wespen, bijen en hommels; maar hij vangt 

ook rupsen , allerlei insekten, hagedissen en kikvorschen, rooft 

de jonge vogels uit de nesten , vervolgt de ouden , en valt 

zelfs jonge konijnen of jonge hazen aan. Men vindt zijn 

nest op boomen , niet zeer hoog van den grond. Zijne eijeren, 

twee tot vier in getal, zijn rosachtig van kleur, en over 

het geheel met eene meer donkere tint gemarmerd. 

Wij hebben het nevensgaande overzigt opgesteld, ten einde 

ook den ongeoefenden in staat te stellen, iedere inlandsche soort 

van dag-roofvogelen zonder veel moeite te kunnen bestemmen. 

Het gebruik van dit overzigt is zeer eenvoudig , en het zal 

niet moeijelijk vallen, iedere soort te vinden , wanneer men 

van te voren, door middel der opgegevene kenmerken , het 

geslacht, tot welke zij behoort , heeft bepaald. 



EENE JAGT IN DE MOERASSEN VAN 

PAS DE CALAIS. 

DD CeeS) Eee — 

(Gevolgd naar het Hoogduitsch, uit het Tijdschrift der 

Jäger, uitgegeven door O. von Convin Wrersnirzer, 

1838, no, 47). 

Het gezegde, »dat verschillende omstandigheden, met 
verschillende soorten van. menschen im aanraking brengen 

heeft mij dikwerf op mijne jagt-uitstapjes. van zijne waar- 
heid overtuigd, door de zonderlinge kennismakingen , waar- 
toe deze aanleiding gaven. Ik heb met den adel fazanten ge- 

schoten, en met arbeiders konijnen gestroopt; met vorstelijke 

personen de reigerjagt bijgewoond, en watersnippen gescho- 
ten onder het geleide van eenen broodjager, die welligt 

zijnen vader niet kende. 

Niettegenstaande dezen verren afstand tusschen. deze uiter- 

sten op den trap der maatschappij , heb ik evenwel tusschen 
allen eenige overeenkomst opgemerkt en:‚ hoe- ook verschil- 
lende in genus, immer dezelfde species herkend. Ofschoon 

niemand zich verstouten zal vol te houden , dat een Engel- 
sche pair en een strooper van hetzelfde ras zijn, zal toch 

ook wel niemaud loochenen, dat bij beiden dezelfde harts- 
togt voor de jagt kan aanwezig zijn. — Ik spreek uit onder- 
vinding, en durft volhouden, dat een strooper het vermaak 
der jagt in hoogere mate geniet, dan de aan allerlei soort 
van weelde gewende groote heer, welke gewoon is, dat hem 
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op zijne jagtpartijen de hazen tegen de beenen loopen, en de 

fazanten en patrijzen hem den hoed afvliegen. — Uit dien 

hoofde was mij de jagt, welke ik in de moerassen van Pas- 

de Calais, in het gezelschap van eenen strooper maakte , 

zeer genoegelijk en wel, meest door het contrast, dat zij 

met eene kort te voren ‘bijgewoonde jagtpartij, in de rijke 

wildbaan van een’-zeer- voornaam persoon, opleverde. 

Mijn reiswagen was nabij de kleine stad Montreuil gebro- 

ken, en ik zat in den gemreenen haard eener herberg eene 

menigte snippenpastijen te bewonderen , door welker verzen- 

ding dit stadje vermaârd is ; terwijl ik in mijmeringen over de 

rijke snippenjagten van den omtrek begon te vervallen , kwam 

een bijzonder fraaije, zwarte, staande hond, als begeleider van 

een’ man; in éen ruimen , blaauwen’ kiel gekleed ,„ binnen. 

Ik “streelde het dier, terwijl zijn meester eene me- 

nigte snippen” tegen: geldstukken verwisselde. — Toen hij 

zag ‚dat zijn hond door eenen vreemde van fatsoenlijk uiter= 

lijk werd aangehaald, ligte hij met een’ zekeren zwier zijne 

muts, onder de woorden “van : »Si monsieur’ par hasard était 

chasseur 2° 

Het gesprek, dat zich ‘nu aanknoopte , zal ik niet herhalen, 

en mij vergenoegen met te zeggen, dat, daar het herstel 

van mijn rijtuig den volgenden dag wegnam wij eene snip- 

penjagt afspraken „ waartoe mij, behalve het, gunstige weder, 

ook nog de- gelegenheid” overhaalde, om welligt bezitter van 

den’ fraaiïjen zwarten hond te kunnen worden. — » Indien 

» mijnheer „zoo eindigde de broodjager, »er niets tegen 

»heeft ; dan breng ‘ik «ook den barbier mede; want hij is 

veen’ groot-liefhebber, en zoó dikwerf hij zijne dikke weder- 

yhelft, mejufv. Peri, kan ontsnappen , loopt hij naar ‘het 

»moeras. Hij schiet nooit iets, maar is fout de même een 
kh 

»koddig ventjes” een voorstel, dat ik te gereeder aannam, 

daar ‘het, al mogt dan de jagt ongunstig uitvallen , mij al- 
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thans het vooruitzigt opende , om mij, ten koste van den 

baardschrapper, te vermaken. 

„Den volgenden morgen , ofschooi- het zoo” mistig was, dat’ 

men’ naanwelijks van zich af kon zien, was ik ten vijf ure» 

reeds in volle jagtkleeding , toen ik het rollen van een rij-: 

‘tuig ven het klappen der zweep van den barbter hoorde , ‘en 

kort daarop zag ik eene machine van eene zoo vreemde za” 

menstelling, dat ze gewis-eene eerste plaats onder de merk: 

waardigheden van Montreuil verdiende. Het was eene soort 

van tweeslachtig wezen „half calècheen half-diligence „ met» 

twee zitbanken en ruimte voor: zes personen , met een klein „' 

maar wel geribt paard, bespannen. —: Mijn zwarte: lieve 

ling-Fanor (want dit: was de naam:van den hond) stond met: 

zijne voorpooten «op de trede, en zag mij kwispelende zoo 

vriendelijk aan , dat hij, al “ware hij dan niet zoo deugdelijk: 

als-schoon, mij geheel’ en al voor zich innam, ew eene. ze 

kere ‘sympathie bij mij opwekte. 

‚ Het eerste werk was mij den barbier voor te stellen „ het- 

welk -ik:met eene buiging „welke zich “in “den ondoordring- 

baren mist verloor „ beantwoordde ; het tweede „ mijn geweer, 

wêitasch enz. in den wagen te. bergen: — Toen stegen de 

kleine barbier en destrooper-in , en comme j'étais An- 

glais”” werd ik uitgenoodigd om! de leidsels ter-hand te 

nemen. — Wij raakten bij het uitrijden den-post der 

poortdeur , hetwelk, ik ‚ ome mijne. onderstelde kennis in de 

rijkunst niet te wagen , deed voorkomen als of het. opzette 

lijk geschied ware. 

Zoo: lang wij ons op den straatweg bevonden „ging alles 

naar wensch , maar de binnenweg ! — goeder hemel! — 

sporen van een voet diep, met anderen: van twee « voet» 

doorsnede —_— “beken van modder. en: water, en ‘daarbij! 

het O! en Ach! van mijnen langen en korten vriend, bij 

elken stoot des wagens; terwijl, zij ondanks dit alles, met 
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een bewonderingswaardig phlegma, zich onderling over de 

pexcellence de la traverséc” geluk wenschten. — Ik onder- 

vond, dat hun zulks ernst was, toen later mijn reiswagen 

in een’ dergelijken weg zoo diep inzonk, dat ik hem letter- 

lijk moest doen uitgraven. 

Na half acht ure begon de mist op te trekken, en wij 

verlieten eene kleine kroeg, waar wij, bij een sterk rookend 

turfvuur dat oogenblik hadden afgewacht. 

De baardschrapper lfad een’ bruinbonten patrijshond , welke 

evenwel noch zocht noch stond , maar volgens Fransch ge- 

bruik (1), alleen diende om het wild op te jagen; een ge 

weer, hetwelk, om met een oud liedje te spreken, wel van 

Adam's grootvader kon afkomstig zijn ; voorts poetsgereed- 

schap en schiet-voorraad voor een nieuwmodisch infanterie- 

regement. — Zijn uiterlijk was alles behalve schoon, en hij 

onderscheidde zich door een’ bijzonder grooten mond, ter- 

wijl hij er vrij pedant uitzag en zijne woorden , onder het 

herhaaldelijk nemen van een slokje, tegen de koude lucht, 

steeds met eenige sacrés doorspekte. — De laatste reis had 

hij, alleen zijnde, twee dozijnen snippen geschoten; en ook 

ditmaal, zeide hij, zich met dat getal voor zijn hoofd te 

vreden te willen stellen. Mijn lange strooper wenkte mij een 

oogje, en, vermits ik den barbier, die niet zeer handig 

met het geweer omging, liefst op de jagt op eenen zekeren 

afstand wenschte te houden, gaf ik mijne vrees te kennen 

om mij tegen een’ zoo grooten meester in het schieten te 

meten, en deed den voorslag, dat wij dus elk eene afzonderlijke 

streek zouden afjagen. Hij scheen zich hierdoor gevleid te 

voelen, en mijn strooper herhaalde zijnen oogwenk. — Na 

eenige gewone praatjes verlieten wij de kroeg , onder aanbeve- 

ling van bij onze terugkomst eenige coteletten gereed te heb- 

(1) Ook dit is, helaas! bij ons dikwerf het geval. Vaar. 
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ben, en binnen vijf minuten bevonden wij ons aan het moeras. 

‚En nu zullen wij,” zeide mijn vriend, toen de 

barbier verwijderd was, »naar de kroeg terugkeeren…”’ — 

» Wat, naar dat rookhok terugkeeren, om van dien 

ellendigen foesel te zwelgen? Neen man, dat gaat niet; 

hebt gij er trek toe, zoo ga alleen, maar ik ben hier 

gekomen om snippen te schieten en niet om in dien knip 

mijnen tijd te verbeuzelen. Wilt gij er heengaan, goed ; 

maar laat mij den hond, en dan ga ik snippen schieten” 

Voor een oogenblik vertoonde zich een-trek van mis- 

noegen op het gelaat van den strooper. Hij hing het ge- 

weer op den schouder, met het voornemen om mij aan mijn 

lot over te laten; maar het denkbeeld, dat ik een vreemde- 

ling was, dien hij zich ten gids had aangeboden , deed hem 

aarzelen ; hij kleurde sterk, en zijne geraaktheid maakte plaats 

voor eenen hartelijken lach, waarmede ik onder het blaffen 

van Fanor instemde. 

»Nom de Dieu’ zeide hij, »laat die kwast in zoodanigen 

mist achter de snippen loopen ; laat de zon eerst doorbreken 

en binnen een half uur zult gij de weitasch vol hebben; wel 

te verstaan, als gij een goed schutter zijt” 

Op eens maakte hij een’ zijsprong , want» paf! paf!” waren 

de beide loopen van mijnen Manton digt aan zijne ooren ge- 

lost, en wij hoorden duidelijk iets in het water plompen. Ten 

bewijze zijner goedker ring strekte hij zijnen arm naar mij uit, 

een eerbewijs , waarmede ik later vernam, dat hij zeer karig 

was; hierdoor gevleid, zeide ik, dat ik iets boven 

mij had hooren zweven , dat het duidelijk bleek, dat er iets 

gevallen was, maar dat ik niet wist of het eene gans of eene 

eend was, daar de nevel zoo dik was geworden, dat er 

naar geen zoeken van het geschotene te denken viel. 

„Het is duidelijk „” zeide de strooper , »dat mijnheer de 

jagt in het moeras niet kent. Dit veld is vol met gaten, 
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even als eene zeef; alle de -uitgeveende plaatsen zijn vol 

water ‚en wanneer onze honden niet apporteerden, zouden 

wij weinig van het;geschotene wild bekomen. — Ik zal het 

u bewijzen : »Fanor. apporte P° — Het slimme dier zag zijnen 

meester aan-en ijlde, de aanwijzing van diens vinger volgende „ 

in vollen galop weg. Wij hoorden. in het water plassen, 

vervolgens eenige vleugelslagen ‚ en een oogenblik daarna 

stond het schoone dier, de doornatte fijne haren bijna aan 

den grond sleepend, met een’ fraaijen eendvogel‘in den bek, 

nevens ons. — Wat had ik niet gegeven om «dit tafereel 

zóó door eene meesterhand geschilderd te zien.” …… »_… 

„Hoeveel ‘moet uw hond kosten?” vroeg ik. » Honderd 

vijftig francs.” — » Dat is veel geld ,” antwoordde ik. » Toch 

niet,” zeide hij, » wanneer “gij in aanmerking neemt; dut 

deze “hond: mijne broodwinning is. Ik krijg. twee francs: 

voor-teen- dozijn snippen; oordeel zelf hoeveel ‘ik: loopen 

moet, om mij en mijn gezin te onderhouden, wanneer er 

weinig snippen zijn. Door de deugdelijkheid van Fanor vind 

ik soms nog iets, daar andere jagers reeds gejaagd hebben , en 

nimmer schiet ik iets verloren , dewijl hij door zijn’ voor- 

treffelijken neus alle aangeschoten wild vindt , bovendien ap=> 

porteert hij bijzonder zuiver.’ 

Het scheen «dat Fanor , welke ‘mij gedurende: dit gesprek» 

met zijne vriendelijke oogen aanzag, tot mij zeide: »Koop 

mij toch , zie’ hoe mager ik ben ;” „en waarlijk, zijne ribben 

vertoonden : zich „genoeg om ditte bewijzen. — Ik, nam 

het’ besluit den kond te koopen , want veen Engelseliman is 

gedwongen tot koopen — niet om de zaak zelve , maar ver- 

mits” hij een Engelsclhmtan:is- — om , zoo als hij zich gaarne 

verbeeldde, te toonen, dat hij een kenner is. » Komaan,” 
kh zeide ik, »wilt gij honderd dertig.” — » Neem den hond „ 

want waarlijk ik heb geld-noodig.” 

De kastelein kad, mij sgezegd , dat de arme: drommel ia 
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slechte omstandigheden verkeerde. Toen ik alzoo mijnen koop- 

lust bevredigd, hem betaald en hij ket geld nageteld had, 

zeide ik, »hier hebt ge bovendien een dubbelen Napoleon 

voor uw Oudste zoöntje, als een geschenk.” Nimmer zal ik 

de manier vergeten, waarmede. de. arme tobberd dien -ont- 

ving. Zeker was het even onverwacht als. welkom. 

“… Zeer te vreden met mij zelven „mijnen hond en’ den stroo- 

per, ging ik terug om nog een’ borrel te nemen, in de 

overtuiging, dat, als de mist optrok en ik ook maar ééne 

snip vond, deze mijn zoude zijn. 

Niet. altoos blijft eene goede daad onbeloond. Tegen elf 

uur; toen ik reeds begon: te wanhopen „ brak de zon door, 

en na eenige, oogenblikken scheen zij in volle pracht. — 

»Op en voorwaarts!» was het wachtwoord. 

Het aangezigt van den strooper blonk van’ genoegen. toen 

hij het geweer. opnam en »â present, monsieur „ hous allons 

voir” uitsprak. 

Ten tweeden male bevonden wij ons in het moeras. De 

mist was. geheel, geweken. … Wij zagen eene onafzienbare 

vlakte voor ons; welke met tallooze moerassen was doorsneden, 

en, aan -den « gezigteinder «was. een groote waterspiegel 

zigthaar. 

Ons spreekwoord. zegt » wanneer er zoo veel blaauw aan 

de lucht is, dat men er een Hollandsche broek uit maken 

kan , wordt het schoon wêet;” bier zegt men : » als gij slechts 

drie honderd schreden van uaf kunt zien , kunt sìj op de snip- 

penjagt gaan”, Daar nw beide het geval was, konden wij 

ons voornemen volvoeren. 

»Kom” zeide: mijn vriend, »wij willen” onze geweren 

laden.” — » Gaarne” antwoordde: ik, »rwant ik ben het wach- 

ten moede,” terwijl ik een schot kruid en twee hagelpatru- 

nen No. 9 in elken loop deed. 

»Ik dacht,'dat gij laden zoudt” herhaalde de strooper. 
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» Laden!” zeide ik ; » hebt gijdanniet gezien, dat ik het zoe 

even deed ?” 

» Tiens” riep hij uit. Tiens beduidt bij den Franschman 

» Waarlijk"? ; — maar mijn strooper wilde er alleen door 

uitdrukken , dat hij verwonderd was. — »Reeds geladen ! 

Neen ! zóó schielijk kan ik daarmede niet teregt; doch ik 

zal welligt evenveel stuks in de weitasch bekomen. — » Kijk !* 

en bij deze woorden nam hij een schiet-instrument van den 

schouder , dat ik voor geen geld had willen afschieten. 

Welligt hebt gij bij een’ afgelegen tolgaarder of een’ 

Frieschen eendenschieter eene soort van werktuig op twee 

spijkers boven den schoorsteen zien rusten — een middel- 

ding tusschen een’ zesponder en een ouderwetsch musket, — 

met eenen ijzeren laadstok, gebarsten lade en verroesten 

loop, wiens kaliber een paar pijpenkoppen kruid en eene 

handvol lood kan bergen? Wanneer gij zóó iets gezien 

hebt, kunt gij u een flaauw denkbeeld maken van het geweer, 

dat mijn strooper torschte, om daarmede het waterwild te 

begroeten. — En nu het laden! — waarlijk de operatie was 

vreemdsoortig én het wapen én zijnen meester waardig ! — 

Eerst werd het geweer regtstandig in den drassen grond 

gestooten ; toen haalde mijn strooper van onderen zijnen kiel 

een’ lederen zak te voorschijn , waaruit hij eene dosis grof 

kruid in de holle hand schudde, genoegzaam om eene don- 

derbus te laden, ven toen” , zal de lezer vragen, » kwam de 

prop?” — Neen, zoo geregeld ging het niet in zijn werk ; 

maar ik zal u zeggen wat daarvoor in plaats kwam: een 

bosje nat mos, dat hij van den grond plukte , » want” zeide 

hij, »sedert twintig jaren pomp ik mijn geweer niet uit; 

het mos doet het voor mij, en als het soms wat te vuil 

wordt, wrijf ik het mos eerst met wat zand en gebruik het 

dan als prop. Het is vrij wat beter dan al dat gekaauwde 

papier ‚en ik raad mijnheer om het ook eens te beproeven.”— 
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Nu volgde het tweede gedeelte der operatie, waarbij hij uit 
eenen hagelzak wat No. 7 en uit eenen anderen wat No. O 
in de hand door elkander mengde, en toen in den loop 
schudde. — Dit alles had nu omstreeks vijf minuten wegge- 
nomen, en toch waren wij eerst halfweg ; want op den hagel 
werd nu eene geduchte mosprep, niet zonder geweld naar 
beneden gestampt. Toen werd de lederen kruidzak weder 
te voorschijn gehaald, hieruit het noodige pankruid in de 
hand en daaruit op de pan geschud ; daarna, ten besluite, de 
vuursteen nog gedurende een paar minuten, door kloppen 
met een koperen geldstuk mishandeld. — >Nu,” zeide hij , 
»heb ik geladen.” 

‚Nu reeds?” vroeg ik, — »Ja” zeide hij koeltjes, vik 
heb daartoe nooit veel tijd noodig.» — Wanneer ik immer 
in gevaar geweest ben, aan een mijner heiligste grondbe- 
ginsels, het »nil admirart” namelijk , ontrouw te worden , 

het was zeker in dezen oogenblik.” 

Geheel toegerust vingen wij aan met jagen , Fanor in ge- 
strekten draf en wij zoo voorzigtig als of wij op eijeren gin- 
gen. »Ketsch! ketsch!” — » paf!’ — Eer ik nog de snip 
zag, hoorde ik het schot en het vallen in het water. Fanor 
wachtte het teeken van zijnen meester af, begaf zich te 
water en apporteerde de snip op de sierlijkste wijze, zonder 

een veertje te knikken. 

Trotsch op mijnen schoonen hond, spande ik de hanen: 
weder hoorde men »ketsch! ketsch!” en eenige snippen 
waren opgesprongen. Ik schoot er met elken loop eene, 

het roestige geweer weigerde. 

Wij joegen tot namiddag vier uur door ; Fanor deed won- 
deren, — De uitkomst onzer jagt was: met het enkele roer: 
achttien watersnippen , twee talingen en eene eend ; met het 
dubbele percussie geweer: vier en twintig snippen, eene 
taling, een eendvogel en drie kwartels. Wij hadden geza- 
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melijk acht misschoten gedaan, waarvan er zes op mijne re- 

kening kwamen. De jagt was goed uitgevallen en toch — 

ofschoon ik mij zelven daardoor wel wat opsteek — moet ik 

bekennen , dät de lange man mij van mijn stuk bragt. — Hij 

was zoo buitengewoon bedaard, en wist zich zoo meesterlijk 

met het moeijelijk terrein te vinden. 

Ik, weet niet, dat ik ooit.een’ zoodanigen meester in 

het, vak aantrof. — Ik moet bekennen, dat kij mij 

tweemaal te gaauw was; en ook wat vermogt ik met mijn 

gewoón schot, tegen twee of drie, loodhagel met No. 0 

doorspekt en eene kanonlading kruid daar achter, wanneer 

het gold eene eend, die op zestig ellen opvloog, naar beneden 

te-schietén , en die lading uit eenen loop losbarstte , welke al- 

leen zoo lang was, als mijn geweer met loop en kolf te zämen ? 

Te vreden met onze jagt, maar door en door nat „ be- 

gaven…wij ons, tegen het vallen van den avond, naarde 

kroeg terug. — Maar wat was er toeh vanden barbier 

geworden ? Ha! Ha! onbeschrijfelijk was het tooneel, dat 

ons ‚bij het intreden der. gelagkamer. wachtte ! 

«Midden, an den: rook van het tuúrfvuur:, 'de korte been- 

tjes „uitgestrekt ;: met den « heldhaftigsten uitdruk „ophet 

scherpe. gelaat „ met gefronsd voorhoofd, evenals Catmrva 

des. avonds voor de zamenzwering ‚- geheel. met het gebaar 

van een’ groot man, die zich lang boven het noodlot heeft 

weten te verheffen, maar zich, eindelijk aan _de wanhoop 

overgeeft zat , JEAN-Prospr@-CHARLEMAGNE-NAPOLEON-Perrr, 

„kapper. van beroep, jager uit,liefhebberij. — Op de tafels 

lagen door elkander zijn geweer, hagelzak , in een woord:, 

al, zijn jagttuig, behalve ‚de, kruidhoorn, — Hij zat, #oer- 

loos, en zijne geheel enal met modder bedekte onderhelft 

verspreidde eene vuile moeraslucht; terwijl van zijne. lippen 

een _sacr-r-r-r—r-r-ré. malheur ! volde, hetwelk „uit het diepste 

zijner borst scheen op: te stijgen. 



4% 

1 5 Komaan /° “zeide mijn lange vriend’; terwijl hij tij eer 

“wenk gaf; »nu zullen wij grappen zien: Eh bien, Cantr- 

MAGNE , qu'as-tu fait 2 lève-toî , mon brave ; conte nous tout-ca?” 

veoMdar  CranvemaeNe-NaroLros ; had zijne -heroisch-theatrale 

hduding niet aangenomen om maar weder zoo dadelijk in 

‘het valledaagschie af te dalen, daarom slaakte hij slechts 

éen” diepen zucht, beet op de tanden: en stiet, op eenen 

-toon die-uit eenen diepen put scheen-op tekomen, een twee- 

de sacir-rerer-r-ré malheur ! uit! —’» Laat hem maar bégaan „” 

zeiderde strooper , »wij zullen nu rare kluchten beleven.” 

Het kleine ventje bewoog zich even, streek met de hand 

ofer “hét “voorhoofd, sprong ‘van den stoel op, greep Zijn 

geweer! en“ trad naar de deur, — » Wat gaat gij doen?” — 

Ike ga,” zeide hij plegtig, »mij een’ kogel door den 

kop jagen.” — »Bon voyage!” zeide mijn vriend , »zorg 

züdars dat. ûw geweer goed geladen ís.” »Goed gela- 

sent” én ‘terwijl hij met zijn’ geweer tusschen de bed- 

men ‘óp ‘een’ stoel nederzonk, “riep ‘hij uit: » dat is juist 

“mijn sacr-r-r=r-rer-ré mallieur T°" 5 Maár ” waar is toch 

ww owildT? vroeg de “strooper. — » Wild?” antwoordde 

de Däardschrápper , »wie kart zonder kruid wild schieten ? 

Kan mei Zonder’ kruid zich zelven dood schieten 7” — Toen 

verhaalde hij met stoomsnelheid : hoe hij gejaagd had, hoe 

kij’ Arie stippen in twee schoten en'eéne eend, ‘zonder die 

“té zien , geschoten had; hoe hij deze laatste uit het water 

had willen halen, vermits ‘zijn sacré chien het weigerde ; dat 

hij toen’ van de been was geraakt en met het evenwigt, 

‘bijna het leven verloren had, en daarbij zijn’ kruidhoorn was 

kwijt geraakt; hoe hij voorts naar het ‘dorp was terúggekeerd 

‘om “kruid “te halen eh, vermits het nief te krijgen was, 

zicht in stille vertwijfelitig ad neder gezet om Monsieur af 

4e” wachten.” — Hoe nú’, Cindelijk, zijn ongelak voltooid 

werd door dat zijn geweer niet meer geladen was, en hem 
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niet eens hiet noodige kruid overbleef om zich het levenslicht 

uit te blazen. Nu wilde hij van ons weten, waarom hij al- 

leen dan zoo ongelukkig zijn moest; waarom hij eigen- 

lijk geboren was, en waarom de aarde zich niet opende om 

hem te verzwelgen? ja, hij zwoer bij zijnen eed, dat hij lie- 

ver zes lood van het beste hair uit zijn kappers atelier had 

willen geven, dan zulk een ramp te beleven! Daarna wilde 

lij zestien lood geven, wanneer een van ons hem het ge- 

weer wilde leenen om daarmede een einde aan het leven 

van Jran-Prosrer-CHarLEMAGNE-NapoLfon Perir te maken, 

welke, ofschoon hij zich zelven niet prijzen wilde , meer 

wild in het moeras geschoten had, dan de twee beste ja- 

gers, die wij konden opnoemen, te zamen. Toen keek hij 

uitdagend in het rond, om te zien of iemand wagen zoude 

kem zulks tegen te spreken. 

» Waarlijk, monsieur Petit” zeide ik tot hem, toen wij, 

weder in den wagen gezeten, den modderigen binnenweg 

doorsukkelden, «het doet mij leed, dat gij zoo ongelukkig in 

uwe jagt geweest zijt. Hoe verdrietig zal zulks voor madame 

Perr zijn, welke zeker op eenige gebradene snippen bij haar 

souper heeft gerekend; intusschen is het gelukkig, dat gij 

Let wild hebt, dat gij vóór het verlies van uwen kruidhoorn 

schoot.” — »Ook dat niet," jammerde het kleine ventje, 

rik was zoo boos op mijn sacré chien, dat ik het hem toe- 

wierp.” — De strooper hoestte en ik moest mij inhouden, 

om niet in Jagchen uit te barsten. 

De wagen had twee banken achter elkander: ik zat met 

den barbier op de voorste, de strooper met Fanor op de 

achterste. — Volgens afspraak zoude ik steeds het gesprek 

op Madame Prrr leiden, en bij elken stap, welke hem nader 

bij zijne wederhelft bragt, werd het mannetje onrustiger. — 

De strooper hield zich als of hij sliep; toen wij bij een’ 

hevigen stoot van den wagen alle tegen elkander botsten , 
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zag ik hoe hij, als om het evenwigt te houden, zijne eene 

hand op den schouder des barbiers liet rusten en met de 

anderehem behendig den Kruidhoorn uit den zak haalde. Hij 

deed dit zoo snel, dat het arglooze ventje er niets van merkte 

en intusschen ijverig zat op te snijden van de menigte wild, 

die hij zoude te huis gebragt hebben, wanneer zijn kruidhoorn 

niet in het water gevallen was. 

» Wat mij evenwel het meeste hindert,” dus vervolgde hij, 

»is, dat Madame Petit nog sliep, toen ik het huis verliet en 

ik had den moed niet haar te wekken om haar te zeggen, dat 

ik naar het moeras ging. Wat zal ze boos geweest zijn — 

ja, (ze zal wel zeer boos zijn, en . . . . . en als ze 

mij nu wat hevig doorhaalt, als wij aankomen, zal mijn 

heer wel zoo goed zijn, zulks aan de groote liefde, die zij 

voor mij koestert, toe te schrijven. — »Is het niet zoo 

Jacoves ?” vroeg hij, den strooper met een smeekend oog 

aanziende. 

» Drommels’ zeide deze »zonder permissie van huis te 

gaan en geen enkel stukje wild te huis te brengen ! Dieu 

des Dieux , Monsieur Peri! ik wilde niet gaarne in uw vel 

steken ;” fluisterende voer hij voort: »uw wenken kan u 

ditmaal niets baten; ik zoude u mijne snippen wel, even 

als altijd, verkoopen, maar ik heb ze uit beleefdheid aan 

den Engelschen heer aangeboden.” — sacr-r-r-r-r-r-ré mal- 

heur ! jammerde de barbier, »c'est fait de moi! pour le 

coup, c'est fait de moi !” 

Met vlammende oogen, de armen in de zijde, met eene 

dikke hondenzweep in de regter hand, de gansche breedte 

der deur innemende, stond Madame Perir , toen ik met het 

rijtuig voor den kapperswinkel reed. Het was eene lange 

schrale figuur, welke in spierkracht en stem voor geenen 

grenadier behoefde onder te doen. — » Te-voilù „° schreeuwde 

zij, toen wij stil hielden; doch de kleine Perir verborg 
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zich van schrik onder het voetkleed van het rijtuig, quasi 

om iets te zoeken. 

Het tooneel was waarlijk buitengewoon kluchtig. Een 

dozijn buurvrouwen omringden het rijtuig, dewijl haar was, 

aangekondigd: »dat de ellendige Prerir zich had durven ver- 

stouten, den ganschen dag uit te blijven;” en zij tevens 

waren uitgenoodigd: »te komen zien, hoe zij met hem 

omspringen zoude, wanneer hij het wagen dorst, met zijne 

apentronie weder onder hare oogen te komen.” 

De patient was nu werkelijk daar; maar in plaats van te 

voet terug te keeren, zat hij nu met Monsieur in den wagen 

en maakte weinig haast om uit te stijgen. 

Intusschen was het toegedachte pak slagen wel geborgd, 

maar niet kwijtgescholden. — »Zal ik er u komen uithel- 

pen, Monsieur Perir,” vroeg de dame met den noodigen 

nadruk en een veelbeduidend grijnzen , vof is de weitasch 

te zwaar? Kom, schielijk wat, houd den heer niet op! 

Allons vite!” 

De toeschouwers hadden moeite hun lagchen te onder- 

drukken en een angstig steunen verried de vrees van het 

slagtoffer , dat zich toch eindelijk genoodzaakt zag , voor den 

dag te komen en zijn ontsteld gelaat te vertoonen. 

»Zie,” riep de strooper achter uit den wagen, »uw man 

is ongelukkig geweest — hij had geen kruid...” — »lIk 

smeek u ,” viel hem de barbier in de rede, »laat ik die 

geschiedenis liever zelf aan mijne Mun vertellen” 

»Met uw aller verlof,” zeide ik, want ik wilde de zaak 

niet verder laten gaan, vik zelf wil Madame Perm het 

voorgevallene verhalen. — Gij ziet, belle Dame, uwen echt- 

genoot zoo verbaasd over zijn geluk, dat hij geene woorden 

vinden kan om u alles zoo in eens te verhalen, — Zie eens 

hier!” en ik nam zijne weitasch op, waarin de strooper, op 

mijnen wenk, al het geschotene gepakt had. — » Tiens „”’ 
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schreeuwde het wijf, vest-il possible 2” — Zij vloog op de 

weitasch toe en onderzocht ze. — De buren hielpen haar — 

een — twee — twintig snippen — en eenden — waarlijk 

eenden! — »Kom bij mij! omhels mij, mijn allerlief- 

ste Perrr! Kom toch. — Eenden! o ik houde zoo 

veel van eenden! — Viens chéri, viens embrasser ta pelite 

femme!” 

De overgang was zoo plotseling en wij hielden ons zoo 

goed, dat de barbier geheel verbluft was; toen hij even- 

wel hoorde, dat het werkelijk zijne huisplaag was, die hem 

zoo vriendelijk toesprak, kreeg hij moed, kroop langzaam 

uit zijne schuilplaats te voorschijn en stond eindelijk op de 

straat, waar hij ook dadelijk zijne gewone onbeschaamdheid 

hernam, zoodra hij merkte, dat hij uit den nood gered 

was. Hij schikte das en halskraag teregt en wilde eene 

aanspraak beginnen, die evenwel voor het nageslacht) is 

verloren gegaan, vermits zijne wederhelft hem in hare ar- 

men sloot, terwijl zij uitriep: »Gij zijt door en door nat, 

mijn dierbaarste ! Kom, verkleed en verschoon u dadelijk, 

en neem afscheid van deze heeren. — Hier , Marcor ! neem 

deze snippen en verkoop ze bij den restaurateur. — De 

eendvogels wil ik voor mij bewaren ; ik hou daar zoo veel 

van. Lieve beste Perir !” 

«Nog een oogenblik , Madame !’ zeide ik , terwijl de bar- 

bier beefde , uit vrees, dat ik het wild zoude terug nemen, 

»uw man is zoo verrukt u weder te zien, dat hij vergeet 

zijn’ kruidhoorn mede te nemen; en tevens stelde ik 

haar den ledigen hoorn ter hand. 

»Ha! ha! ha !” barstte de strooper uit ; »ha! ha! ha !” — 

» Merci Monsieur ”* grijnsde het barbierswijf , terwijl zij het 

voorwerp schudde, »Ik zie hij heeft al zijn kruid verscho- 

ten ; wanneer hij evenwel altijd zulke goede jagt maakt als 

heden, kan hij zoo veel kruid krijgen als hij kor Toen 
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wendde zij zich tot de buren: »Ak, Mesdames, c'est un 

bijou de chasseur, et les canards seront excellens !” 

Mijn reiswagen was weder hersteld en ik zette mijne 

reis voort, door Fanor begeleid; nimmer zie ik evenwel 

eene watersnip, zonder aan mijne jagt in de moerassen 

van Pas de Calais te denken. 

ON 
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O0 LAGOPUS, 

WIE. BUISER 

Gestalte ineengedrongen en lo 
achtig. Staart middelmatig. V 
des staarts reikende. Bek kle 
bijna regtlijnige zijvanden. Tet 
niet lang. Oogen bruin. Poot 
wortelen naakt of mel vederen b 

de met eene reeks schilden, die echter ge- 
toe bekleeden. Vleugels, 0,48 tot 6,47. Staart 
se randen aan de vederen. Overige deelen 
ederlanden in het najaar aan, en blijft er 

ig. 5. Oud mannetje. 

VIIE. WESPENDI 0,256 tot 0,27 langen staart reikende, die 

Teugels met volmaakte schubtug, vleugels en staart bruin, met zwart- 
zet. Pooten kort, met schubbef, bruinrood. Kop en nek bij het oude man- 
‚ ten jeude wangetroffen. Verhuist in het najaar. 



OVERZIGT 
DER 

noon 

WL, SCHEBGRE, 

(Met eene Plaat). 

ALGEMEENE KENMERKEN. Bek zeer krom, puntig on aan den wortel met eene naakte, niet onder de vederen verborgene, huid (de 

washuid) , bekleed. 

vederen voorzien. Slokdarm met eenen krop 

GESLACHT E 
nen ten 

HE. VALKEN. FALCO, 

Bovenkaak aan iedere zijde met een pnntigen tand. Tweede 
slagpeu langer dan de verste en derde, Neusgaten kringvor- 
mig. Voetwortelen tamelijk kort, slechts van voren met 
eene reeks schilden, voor het overige met schubben voor- 
zien. Teenen van onderen met groote balletjes. Oogen 
groot, vancene naakte huid omgeven, zwartbruin. Vac 
wortelen, oog n washuid geel of groenachtig geel. 
Meestal ecue min of meer duidelijke knevelylek. 

EE. HAVIKKEN. ASTUR. 
els slechts do helft an den tamelijk langen staart 

nd; de vierde slagpen langer dan de 
Voetwortelen tamelijk hoog. van voren en van 

achteren met eene reeks groote schifaen nedekt. Neus- 
gaten langwerpig. Pooten, washuid en oogen geel. Ve- 
Seren aan” de wortelhelft” mit: Tetuan van onderen mel 
groote balletjes. 

EIK. KUIKENDIEVEN. CIRCUS, 

Gestalte rank. Gezigt door eene soort van vederkrans 
Kop en bek tamelijk klein. Voetwortelen tu— 

van voren en van achteren met eene reeks 
egen het einde van den middel 

s,‚ puntig; de vierde of derde 
Pooten en washuid geel 

bij de ouden geel. Nest op 
slagpen. langer dar 
Oogen bij de jongen br 
de aarde. 

ov 
uin, 

ZEEARENDEN, HALIAATUS, 

n krachtig: Nekvederen lang en puntig, 
ot het eimile des bijkans wi 

reikende. Bok hoog, van bo 
Neusgaten schuins. Oogen klein. Pooten zeer krachtig. 
Voetwortelen naakt, van achteren en van voren met eene 
rij schilden bedekt 

VW. VISCHARENDEN. PANDION, 

Is afgerond, zouder scherpe kanten. Pooten zeer 
met ‘schubben bedekt, en op de zoolen raw als 

eene rasp. Nekvederon puntig: Vleugels over den tame- 
ijk korten staart heenreikend. De buitenste teen kan naar 

achteren gekeerd worden. 

Gestalte groot 
Ipse 

WOUWEN. MILVUS. 

Vleugels tot tegen het einde van den 
Voetwortelen kort. 

Staart gevorkt. 
staart roikeude, 

WEE. BUISERD. 

Gestalte incengedrongen en lomp- 
BUTEO. 

Vederen zacht, uil- 
achtig. Staart middelmatig. Vleugels tot nabij het einde 
des staar!s reikende. Bek klein, sterk gekromd, met 
bijna ronden. Teenen tamelijk dik,” maar 

bruin. Pooten en washuid geel. Voot- 
naakt of met veleren bedekt. 

WESPENDIEVEN. PERNIS, 

Tengels met volmaakte schubachtige vedertjes digt be- 
zet Pooten kort, met schubben bedekt. manta 

rom. 

Alle vier teenen in eene vlakte liggende ; de du 

Geene of kleine blinddarmen. 
n alleen naar achteren gekeerd. Oogen zijdwaarts gerigt. Scheenen meestal met lange 

Bij dag op roof uitgaande. 

SOORT E 
en DD 

1, De GrEnvALK. FALCO GYNPALCO. 

Grootte cener zware kip. Vlengels 0,33 tot 0,375; in de rust drie vierde van den 0,193 tot 0,223 langen, van om- 
streeks elf dwarsbanden vaorzienen staart, bedekkende. Wooten en washuid groenachtig geel. Knevelvlek niot groot. 
Jong: Boven bruin; do vederen ros gezoomd. Van onderen witachtig, met bruine lengtevlekken. Oud: Boven en 

en donker leikleurig; op den rug en do vlengels met blaanwachtige dwarsvlekken. Van onderen wit, mot lei- 
kleurige vlekken, die op den krop smal, op de zijden des ligchaams breed zijn. Vaderland: Noorwegen. De Jongen bezoeken op den trek somtijds de Nederlanden. 

2, De SLECHTVALK, FALCO coxurrs, Fig. 1. Oud wijfje. 

Grootte eener Kp of groote kraai. Vleugels 0,30 tot 0,96, tot nabij het einde van den 0, 
reikende. Knevelvlek groot. Jong: als de jonge giervalk. Oud: Pooten, washuidl en oogkring geel, Hovens lei- 
Kleurig met blaauwachtige dwarsvlekken. Onderdeelen: wit, in het of roodachtige of bij de gehvel ouden 
in het blaauwgraauwe trekkende, met zwartachtige vlekken, die op de zijden van het ligchaam dwarsbanden vor= 
meu. Slechts op den trek ia de Nederlanden. 

3, HET SMELLEKEN OF DE STEENVALK, 

Een weinig kleiner dan eene tortelduif. Vleugels 0,215 tot 0, 
langen staart bedekkende. Eerste slagpen gelijk aan de vierde. Staart met zes dwarsbanden, Knevelrlek smal. Bo 
ven bruin, met dunkerbruine dwarsvlekken. Iet onde mannetje heeft overal zeer smalle lengtevlekken: boven, op 
eenen blaauwgraauweu, van onderen op ecnen roestkleurigea grond. In Nederland op den trek, Broeit op deu grond. 

4. De Barnet or BoomvarLK. FALCO SUBBUTEO. 

Grootte eener tortelduif. Vleugels 0,27 tot 0,285, tot aan het einde des 0,135 tot 0,140 langen staarts reikende 
Eerste slagpen gelijk oan de derde. Staart mel tien dwarsbanden, Knevelvlek groot. Boven donker Loikleurig- 
Vederen der scheenen en van onder den staart rosachtig roodbruin. Overige onderdeelen wit, van deu krop af 
met zwarte lengterlokken. Broeit in Nederland. Verhuist in het najaar, 

5. Dr ZWEMMER OP TORENVALK, FALCO 

eer 

tot 018 langen staart 

FALCO AFSALON. 

25, en slechts twee derden van den 0,13 tot 0,14 

TINNUNCULUS, 

Grootte cener torlelduif. Vleugels, 0,245 tot 0,265, tot nabij het einde van den waa 
slaart reikende. Vaderen zachter «en teenen korter dan bij de voorgaande. Knevelvlek mire 
rood: van onderen overal mel zwarte vlekken 
graauw , mot eenen zwarten dwarsband aan het einde. 

6. Der Havik, AsTUR PALUNDANLUS. 

Grootte van eenen zwaren haan. Vleugels 0,83 tot 0,84, Staart 0,24 tot 0,27, met vier tat vijf lichte dwarsbanden. 
Oul: Boven leikleurige Van onderen wit, mel smalle zwartachtigo dwarsbanden, Jong: Boven bruin, met rasse 
vederranden. Van onderen ros- of witachtig, met bruine lengtevlekken. Broeit in de groote bosschen van Gelderland. 
Verhuist in hot oajaar. 

ervormigen, 0,17 langen 
Imatig. Boven: bru 

Bij het oude mannetje zijn kop en nek graauws; do 
Overal in Nederland broeijende. Verhuist in het najaar 

2 Oud mannetje 

7. De Spenwen. 

Vlengels 0,21 tot 0,26. 

ASTUR NISUS. 

Groette eener duif. Staart 0,17 tot 0,19, met vijf tot res dwarsbanden. Jong: Boven 
bruin; vederen met vosse rauden. Van onderen witachtig met bruine pijl of hartvormige vlokken. Ond: Boven 
blaanwgraauw. Van onderen, met bruine dsarsbanden, op eenen, bijhet wijfje witten, bij het mannetje sterk in het 
bruinrande trekkenden grond. roeit in Gelderland en Noord-Brabant, Tu het najaar en dikwerf den geheelen winter 

eel Nederland 

8 De BauiNe KUIKENDIEF. 

Grootte eener kip. Vlengels 0,40 tot 0,18. 
en vierde slagpen van gelijk 

de mannetje 
in het geelachtige , overal met bruine lengtevlekken. 

door vrij algemeen in g 

Cincus nUFUS, 

tige kop, k nek. Het 0 
s naar voren in het blaanwachtig grijze. Onderdelen ro g 

In den zomer in Nederland vp meren em mov 

9. De BrAAUWR KUIKENDIEF. CIRCUS CYANEUS. Fig, @. Oud wijfje. 

Eer weinig kleiner on zwakker dan de brnine kuikendief. Vleugels 0,95 tot 0,375, Staart 0,23 tot 024. Veiler— 
krans duidelijk. Derde en vierde slagpen omstreeks va iĳke lengte. Wet oude mannetjes bleek blaauwachtig 
grijs. Slagpennen zwart, — Het oude wijfje: Boven bruin; van onderen wit, mot bruine lenglevlekken. Stuit wit: 

el- of roodbruine trek- 
waurgenomen. 

Evenzoo, maar de grondkleur sterk in het 
derland én Drenthet in het najaar in Holl 

staart met vijf rosso dwarshauden. — Jong 
kende. In den zomer in Noord-Brabant, 

10. De AsCHGRAAUWE KUIKENDIEF. 

Zeer verwant met den blaanwen kuikendief; maar een weinig zwakker, de vle, 
langer dan do vierde. tot 0, Staart 0,215 tot 0,23. Kleuren der j 
geheel op den blaauwen kurkeudief lijkende. Het oude mannetje aschgraa 
streep over de kleins slagpennen zwart. Onderdelen van de borst af wit, met rooslbruine 
lingsche. staartpenn „met roodbruine dwarsbanden. Somlijds geheel roelzwart. 
pannen der duinen broeijend. Uok in Gelderland waargenomen. 

11, 

Grootte eener zware ga 
Brain, met ros of ook met wit 
Kop eu hals in het grijze trekkend. 
winter. 

CIRCUS CINENASCE 

tiger en de derde slagpen 
nen oude wijfjes bijna 

eene breede 
ken 

In Holland in de 

Dr ZEEAREND. HALIAËTUS ALBICILLA. Fig. 3, Oud mannetje. 

Staart 0,32 tot 0,35, Bek, washnid en pooten geel. Jong: 
n bruin, Oud: Staartpennen en bovenste staart eren wi 
In Nederlaud, vooral langs de kust, iu hel najaar en in den oe Uogen ge 

2 1 MALIAËTUS. 

Grootte van eenen hi 
Oogen, oranje geel. Z 
van boven, nek en onderdeolen witachtig; op den kro 
zeven licht bruine dwarsbanden. Zeldzaam in Nederland. 

13, De Wouw. MiLvUs REGALIs. 
Grootte van eenen haan. Vleugels 0,50 tot 0,55, Staart 0,35 tot 0,39; omstreeks 0,1 diep gevorkt. Pooten en 

washuid okergeel. ogen lichtgeel. Voelwortelen, van achteren eu van voren met cone rij schilden bekleed, Rusachtig 
bruinrood, op den hals en kop in het witachtige trekkeud. Alle vederen mot zwarte lenglevlekken. Lu Golderlaud 
eu Noord-Brabaat waargenomen. 

14. De Bursenp, Burro vurcAns. Fig. S. Oud wijfje. 

Grootte eener kip. Voetwortelen naakt, van voren en van achteren mat eene reoka schilden. Vleugels, O,M tot 
Staart 0,24 tot 0, met omstreeks twaalf, somtijds zeer onrluidelijke dwarsbanden. Donkerbruin, 

ijls met ros geschakeerd; somtijds grootendeels wit. Onderdeelen meestal met bruine lengtevlekken; somtijds 
ook met dwarsbauden op de borst. In de Nederlanden meestal gedurende den trektijd. 

15. De Ruicroorice Bursenp. Burro LAGOPUS, 

Een weinig grooter dan de voorgaande. Vaetworlelen op de achterzijde met eene reeks schilden, di 
heel bedekt zijn door do vederen, welke de vaetwortelen tot op de teenen ioe bekleeden. Vleugels , 0,49 tot 6,47, Staart 
0226 tot 0,24. Vleugels, rug en meestal ook de borst bruin, met rosso randen aan de vederen. Overige deelen 
wit, in het gele trekkend en met bruine lengtevlekken. Komt in de Nederlanden in het najaar aan, en blijft er 
dikwerf den geheelen winter over. « 

16, De WespexNprer. PEnNIs APIvonus. Fig. 5. Oud smannelje. 

Grootte eener kip. Vlongele, 0,40 tot 0,42, tot aan het einde van den 0,256 tot 0,27 langen slaart reikende, die 

van drie breede en verscheidene smalle dwarsbanden voorzien is. Hug, vleugels en staart bruin, met zwart 
bruine dwarsvlekken. De overige deelen, met bruine vlekken. Zelden bruinrood. Kop en nek bij het vude man— 
neije aschgraauw. Zeer zelden in Nederland. In Noord-Brabant broejeude uangetroflen. Verhuist in het uojaar, 

De VIsCHAREND. PANDION Fig. 6. Oud wijfje. 

aan. Vleugels 0,45 tot 0,19, Staart, 0215 tot 0,24. Pooten en washuid blannwachtig. 
ijden van den hals, rug, vlengels en staart, donkerbruin; vederen met lichte zoomen. Kop 

gtevlekken. Staart met omstreeks 
er meren en rivic 

en kop met bruine le 
Bewoont de oovers d 

Fig. 4, Oud mannetje. 

echter ge= 

Alle afbeeldingen zijn op een vijfde der natuurlijke grootte verkleind, 

Te Arnhem, bij J. G, Meuen. 



VLUGTIGE GEDACHTEN OVER DE KUNST- 

MATIGE JAGT EN DE MIDDELEN TOT 

HARE INSTANDHOUDING. (1) 

DN D HE Lee 

Fenandt studium cole. 

OVIDIUS. 

Meer dan ooit zagen wij in onze eeuw den vooruitgaanden 

tijdgeest zijn onvervreemdbaar regt, den onwederstaanbaren in- 

vloed namelijk, op zaken, zeden en personen uitoefenen; en 

welk stelsel men ook zij toegedaan, welke theoriën men ook 

moge aankleven: met de hand op het hart , moet de verlichte 

menschenvriend volmondig bekennen, dat deze invloed, 

(1) Het volgend opstel van den heer A. H. Venstsr van Wor- 

VERHORST is vroeger medegedeeld in den Vriend des Vaderlands van 

1842, No. XII; doch èn uit hoofde der weinige lezers van dit 

tijdschrift, èn daar het juist met dat nommer ophield te bestaan, 

weinig bekend geworden en met het tijdschrift misschien in 

vergetelheid geraakt. 

Vermits dit stuk, naar het inzien der redactie, vele nuttige 

wenken en belangrijke inzigten omtrent de jagt bevat, meent 

zij den inteekenaren geene ondienst te doen, door het, met 
toestemming van den schrijver, andermaal in het licht te 

geven. 
De Redactie acht het onnoodig hare lezers opmerkzaam te ma- 

ken, dat men bij het lezen in het oog behoort te houden, dat al- 

les, wat omtrent tijdgeest en reactie gezegd wordt in 1812 — niet 
in 1851 is geschreven. De Rrpacrie. 
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niettegenstaande de noodlottige uitersten, waartoe het mis- 

bruik geleid heeft, veel heilrijks heeft bewerkt, veel we- 

zenlijks goeds en nuttigs heeft voortgebragt. — Dit te betoo- 

gen ligt geheel buiten onze bedoeling, indien er overigens 

dáár, waar de uitkomsten zoo onloochenbaar spreken , nog 

betoog noodig ware. 

Onder de zaken, op welke de geest des tijds zijnen in- 

vloed meer bijzonder moest doen gevoelen, behoort onte- 

genzeggelijk ook de Jagt, en, onzes bedunkens, is zulks 

minder aan het gewigtige der zaak, dan wel aan de strek- 

king van dien geest, reactie namelijk, toe te schrijven. — 

Men behoeft slechts eenigzins tot de oorzaken, welke de 

groote Fransche Omwenteling te weeg bragten , te zijn door- 

gedrongen, en tot de reeds vroeger daartoe gelegde kie- 

men af te dalen, om de gegrondheid dezer stelling te ont- 

waren. — In de middeleeuwen toeh had zich, in genoeg- 

zaam alle Staten van Europa, eene caste — men veroorlove 

ons deze uitdrukking — gevormd, welke met eenen blik 

van verachting op den nijveren burger en den vreedzamen 

landmaän nederzag , en in haren overmoed waande, dat deze 

beide, en zelfs de Staat, alleen voor haar bestonden, 

even als waren deze geheel haar vrij en beschikbaar eigene 

dom. 

Onderdrukking van den eenen, verdeeldheid en bewus- 

telousheid van eigene kracht van den anderen kant, waren 

oorzaak, dat deze staat van zaken zoo lang konde voortdu- 

ren „tot eindelijk, bij de als vulkanische ontploffing, de 

lang opgekropte wrevel over vermeende en bestaande veron- 

gelijkingen, de vreesclijkste terug werking te weeg bragt, welke, 

in eene dolle woede, niet alleen alles, wat oud en adel- 

lijk was, met toomelooze vernielzucht aanrandde en omver- 

wierp , maar, blindelings om zich heen grijpende, niets 

spaarde of eerbiedigde van al het hetgeen haar in den weg 
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kwam. ..... Doch schuiven wij de gordijn voor deze 

droevige tafereelen van zedeloosheid en uitspattmg ! 

Wij voor ons willen liever de goede uitkomsten opmerken, 

welke dáár, waar de uit deze losbarsting ontstane theoriën 

met wijsheid en voorzigtigheid werden of nog worden toe- 
gepast, reeds geboren of nog te wachten zijn en, vol ver- 
trouwen op het heilrijke, dat, bij eene gematigde aanwen- 

ding van dezen vooruitgang, ontstaan kan, willen wij den 
draad onzer beschouwingen, voor zoo verre die tot de jagt 

betrekking hebben , opvatten. 

Tusschen de oorspronkelijke en kunstmatige jagt bestaat een 
hemelsbreed onderscheid; niemand zal zulks ontkennen. — 

Doch, even waar is het, dat, hoe en waar de jagt werd 
of wordt uitgeoefend , zij tot eenen onwederstaanbaren harts- 
togt (1) geworden is, welke echter, uit den aard der zaak, 
min of meer moest toenemen, naarmate zij minder of 

meerder kunstmatig bedreven en daardoor veredeld werd. De 
beoefening toch van elke wetenschap of kunst streelt den 
mensch, en een, aan zijne nätuur eigen, gevoel van naijver 
spoort hem aan, om in alles, wat hij bedrijft, naar de 
meest mogelijke volmaaktheid te streven. 

Zoodra derhalve, de jast tot de hoogte eener wetenschap 

of kunst was opgevoerd, en daardoor aam hare uitoefening 
zekere pracht verbonden raakte, gebruikte de sterke de in 
zijn bereik staande middelen , om den zwakkere dit vermaak 
te ontzeggen en het voor zich alleen te behouden, of 
met andere magtigen te deelen. — Van daar welligt de aan- 
leiding tot den oorsprong van het jagtregt in de oude tijden, 
toen de Grooten zich niet ontzagen, om de hoop des nijve- 

(1) ..... manet sub Jove frigido, … . 

Ven tor tenerae conjugis immemor. 

Horatius. 
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ren landmans, door hunne jagten met paarden en honden, 

en door het aanhouden van overtollig grof wild, te ver- 

woesten (1). — Dit was zeker eene donkere zijde van het 

jagtvermaak. 

Van eene andere zijde beschouwd, zal wel niemand kun- 

nen tegenspreken, dat de jagt, waar zij met matiging en 

in verband met eene vrijzinnige wetgeving bedreven wordt , 

onder de edelste en mannelijkste uitspanningen mag gerekend 

worden. — Of zoude men , om het misbruik , dat te eeni- 

ger tijd van haar gemaakt is, de jagt zelve willen gering 

schatten ; haar de aanspraak op den titel van edel ontzeggen ; 

of, erger nog , haar uit de naamlijst der wetenschappen weg- 

schrappen? — Dit zoude geheel in den geest der zoo ge- 

vaarlijke ultra-toepassing van den vooruitgang des tijds 

vallen. — Door haren aard en alouden oorsprong, door de 

herinneringen, die zich aan haar hechten , is de jagt, meer 

dan eenige andere zaak, in haar verband met velerlei regten 

en belangen te beschouwen ; en uit deze beschouwing zoude 

welligt voortvloeijen , dat hare vernietiging tevens de onder- 

mijning van vele eerbiedwaardige instellingen van vroegeren 

tijd ten gevolge hadde. 

Wij achten het overbodig, hier bovendien de gevolgen 

uiteen te zetten, welke het teugelloos jagen zoude met zich 

voeren. — Wij willen alleenlijk aanstippen: het gevaar, dat 

er in gelegen zoude zijn, bijaldten een ieder met schietge- 

weer zoude mogen omgaan; het verzuimen van beroep of 

en emmen 

(1) Hoewel het niet te ontkennen is, dat in de Middeleenwen 

dergelijke misbruiken en mishandelingen maár al te dikwerf plaats 

grepen, bestonden er echter toen reeds verordeningen, waardoor 

in dezelve werd voorzien. Men zie slechts den Sachsen- Spiegel, 

Ilde Boek, Arte 61: »MWiemand darf die Saat mit Jagen und 

»Hetzen zertreten, nach der Zeit, dass das Korn Glieder hat 

»und schiessen will” 
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hantering, hetwelk van eene algemeene vrijstelling der jagt 

het gevolg zoude zijn; en de gelegenheid, welke het jagen 

tot het menigvuldiger bezoeken van kroegen en tot den le- 

diggang, der lagere volksklasse zoude aanbieden : terwijl , door 

de geheele uitroeijing van het wild, er al zeer spoedig aan 

geene eigenlijke jagt meer zoude te denken zijn. 

In onzen tijd heeft zich eene meer dan gewone aandrift 

ontwikkeld, om alle onderwerpen van kunst en wetenschap 

meer algemeen te maken , en, zij ook de verspreide kennis 

slechts oppervlakkig, deze meer en meer toenemende zucht 

laat zich niet loochenen. — De graagte toch, waarmede de 

geschriften van algemeene kennisverspreiding ontvangen en 

gelezen worden , bewijst zulks genoegzaam. — Men wil we- 

ten, wat en hoe men iets bedrijft: de enkele practijk be- 

hoort niet tot den stempel onzer eeuw; men wil ook de 

theoretische kennis der dingen bezitten. In één woord, meer 

dan ooit zoekt de menschelijke geest naar middelen, om 

zijne wetenschappelijke kennis te vermeerderen. 

Het is welligt aan velen, zelfs aan zoodanigen , die de jagt 

hartstogtelijk vereeren en in haar bedrijf eene aangename 

uitspanning vinden , onbekend , dat ook zij tot het gebied 

der wetenschappen behoort. — Het ontbreken van eene 

genoegzame litteratuur over de jagt in ons Vaderland, en 

het meestal onbekend blijven met zoo vele klassieke ge- 

schriften (f), in andere landen over dit onderwerp uitgeko- 

men, mogen hiervan wel de oorzaak zijn. — Wanneer men 

haar echter als wetenschap heeft leeren kennen, verkrijgt 

zij een geheel ander aanzien, dan zij wel in het oog van 

het algemeen hebben mag. Zij is alsdan, de Wetenschap, 

(1) Wij willen hier, ten voorbeelde, alleen opnoemen: Mand 

buch für Jäger, Jagdberechtigteund Jagdliebhaber,van G, F‚ 

D, Aus vem Wanwerr; Zeipzig, F. A, Brockmaus, 1820, 80, 
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om zekere in hel wild levende dieren kunstmatig op te zoeken en 

te dooden (1). 

Alvorens echter de jagt meer bijzonder van deze zijde te 

beschouwen , willen wij eerst nog, in het algemeen, eenen 

blik werpen op het voordeel en het nut, welke zij ople- 

vert. — Vooreerst, en dit zal wel niemand ontkennen , be- 

hoort het wild tot de aangenaamste en gezochtste spijzen ; 

terwijl het, in de groote steden, een niet onaanzien- 

lijk voordeel aan de wildverkoopers oplevert. — Verder, 

als uitspanning en ligchaamsoefening beschouwd, komt gewis 

aan de jagt de eerste rang toe. — Bij jonge lieden, welke 

door hunnen stand aan geene sterke ligchaamsbeweging ge- 

wend worden , is zij het middel, niet alleen om de krach- 

ten te doen ontwikkelen , maar ook om den lust tot de be- 

oefening der Natuurkunde op te wekken ; gelijk zij bij meer 

bejaarden de gezondheid en krachten onderhoudt. — Is zij 

niet tevens voor de eerstgenoemden een vermaak , hetwelk 

hunne aandacht geheel tot zich trekt, en hen dikwerf van 

minder schuldelooze uitspanningen terughoudt (2)? Te regt 

dus heeft Burrox de jagt de eenige uitspanning genoemd, 

welke eene geheele afleiding van ernstiger bezigheden , de 

(1) Dit denkbeeld is zelfs in de vroegere verordeningen op- 

genomen: »Dat ook degeene, die gegualificeert zijn om te mo- 

»gen jaagen, deselve Jagt niet anders en zullen gebruiken, dan 

»lot cerlijke exercitie en vermakelijkheid ; en indien iemand be- 

»vonden werde een Haas gedekt, geslagen , ter laate of anders 

»dan ter loop gevangen te hebben, dat zal t elken reyse weesen 

en verder : wals verstaande , LE »op een boete van twintig ponden — 

»dat het een groot gedeelte is van de exercitie en het vermaak 

»van Jagt voor een goed WW yman, dat hij selver het VWild gaat 

»speuren en opzoeken’ Plakaat op de Houtvesterije en de Jagt 

in Holland en West-Friesland, van den 3den Augustus 1750, 

Art. 1l en 186. 

(jer ene Mee ottente velle ENIS LODEN recessit 

Turpiter a Phocbi victa sorore Venus, 

, 

Ovrvaus. 
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eenige, welke eene gezonde ligchaamsoefening, bij de aan- 

genaamste verpoozing voor den geest, verschaft. 

En wie is er, die immer dit edel vermaak toegedaan 

was , welke zich niet vele aangename uren, in vriendschap- 

pelijk verkeer op de jagt doorgebragt, herinnert? Wie is 

er, aan wien hare beoefening niet menige aangename 

en nuttige kennismaking met mannen van kunde en aanzien 

verschafte ? 

En, even alsof zij alles door haren invloed veredelt, 

kent ook de jagt die strenge afscheiding van rang en stand 

niet, welke bij andere vermaken plaats heeft, en zij ver- 

bant daardoor uit haren kring die knellende banden, welke 

zoo menig aardsch genot belemmeren. 

Maar , wanneer de jagt dit eigenaardige zal blijven be- 

houden , moet zij nimmer anders, dan als Wetenschap be- 

schouwd en beoefend worden, nimmer in het eenvoudig 

dooden van dieren ontaarden. Daarom moest de jagtkunde 

van oudsher hare eigene terminologie en gebruiken hebben. 

Hierdoor blijft de jagt iets geheel afzonderlijks, en het 

ijverig instandhouden der jagttaal en jagtgebruiken strekt, 

meer dan men welligt bedenkt, even zoo zeer tot het in- 

standhouden van den waren geest in het edele jagtvermaak , 

als om den echten jager van zijne pseudo-collega’s te onder- 

scheiden (1). 

Tot de beoefening der jagt , meer bijzonder als wetenschap 

beschouwd , behoort de grondige kennis van de levenswijze 

der wildsoorten, en der middelen om deze in genoegzaam 

aantal te onderhouden; de kennis der afrigting van de ver- 

schillende, tot de jagt aangewend wordende hondsoorten 

en hun gebruik; benevens de kunst, om het schadelijk 

(1) Men vindt over dit onderwerp een zeer lezenswaardig, 

betoog: »Adeen über den Jäger und seine Sprache,’ in hel 

Tijdschrift: der Jäger, 1839; No. 5. 
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gedierte te verminderen. — Dan verschijnt ons de kundige 

jager als de man , die het overtollige wild te zijnen tijde kunst- 

matig doodt, de voortteling van het overgeblevene beschermt, 

de voor landbouw en wildstand schadelijke dieren uitroeit, 

en alzoo, terwijl hij het wild ter verbruiking verschaft, de 

jagt in stand houdt. 

Maar tot zoodanige kunstmatige beoefening worden de noo- 

dige kundigheden vereischt, en de opsomming derzelve zal 

genoegzaam wezen , om de jagt in haar waar daglicht te stel- 

len, en aan de zoodanigen, welke haar, uit onkunde verkeerd 

beschouwen , als eene werkelijke Wetenschap te doen kennen. 

Van den man van beschaving, die de jagt uitoefent, kan 

en mag men verlangen , dat hij geen vreemdeling zij in hare 

geschiedenis en omtrent haren verschillenden aard bij andere 

volken ; terwijl overigens de kennis der uitvinding en ver- 

betering der onderscheidene jagtwapenen en gereedschappen 

hierin begrepen ligt. 

Tot de grondige kennis van den aard en de huishouding 

der wildsoorten kan alleen de studie der Natuurlijke Histo- 

rie leiden ; even zoo is het met die van het schadelijk ge- 

dierte gelegen : en daar niemand meer dan de jager in de 

gelegenheid is, om de practische beoefening dezer studie met 

hare theorie te paren, valt zij hem oneindig ligter, dan aan an- 

deren. Door hare toepassing op de tot de jagt behoorende die- 

ren , wordt dikwerf de opmerkzame ongevoelig ook tot de ken- 

nis vanandere voorwerpen uit het dierenrijk gebragt ; en alsdan 

gaat er zelden een jagtdag voor hem om , zonder dat hij de eene 

of andere bijdrage tot zijne reeds verkregen kunde heeft 

verzameld. Hij staat nu niet meer , zoo als vroeger, verle- 

gen , wanneer men hem een individu uit het talrijk geslacht 

der roofvogelen vertoont, maar wijst hem dadelijk zijne 

plaats aan; terwijl hij weleer naauwelijks den edel-valk van 

den buiserd onderscheiden kon. Zijne oefeningen hebben 
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‘hem in staat gesteld, de verschillende vogelsoorten van verre, 

aan hare vlugt, en ook door haar geluid, te onderkennen, 

en hij verzamelt daardoor vele waarnemingen omtrent het 

trekken der vogelen. Ook de zeldzame soorten onderscheidt 

hij bij den eersten aanblik, en is daardoor in staat, zijne 

eigene verzameling of die van anderen met haar te ver- 

rijken. Eindelijk, heeft ook de beoefening der Natuurkunde 

hem boven de bakerpraatjes : »dat de koekkoek een roofvo- 

gel wordt ;” van de honds- en varkens-dassen , enz. , verheven. 

Van deze korte uitweiding terugkeerende, merken wij 

verder op, dat tot de kennis der afrigting van de verschil 

lende hondsoorten , de practische kunst van die afrigting 

zelve behoort; dewijl, al wil men zich liever gedresseerde 

honden aanschaffen , zij echter noodig is, om hen goed te 

houden en bij den een’ of anderen misslag doeltreffend te 

regt te wijzen, of ook de manier, waarop die afrigting 

door andere geschiedt, te kunnen beoordeelen. 

Om de uitroeijing van het schadelijke gedierte gepast te 

kunnen bevorderen , is noodig de kennis van alle klemmen, 

knippen , netten, strikken , slagen en vallen, welke, naar 

gelang der soorten , moeten worden aangewend ; mitsgaders 

die van alle tot dat einde dienende lok-azen. 

Niettegenstaande hier te lande hoofdzakelijk de kleine jagt 

wordt bedreven , blijkt uit het opgenoemde genoegzaam , wat 

tot hare volkomen theoretische en practische kennis vereischt 

wordt. — Voor hem, die de jagt zóó wil beoefenen , opent 

zij eene bron van vroeger ongekende genoegens, en die 

eerst leert dan, haren ganschen schat kennen. 

Eene grondige kennis van de afrigting der verschillende 

hondsoorten leidt als van zelve tot de studie der zedelijke 

(men sta ons dit woord toe) hoedanigheden van den hond; 

en men ontdekt daardoor in dat merkwaardige dier eigen- 

schappen, welke het regt geven op eene menschelijke 
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behandeling. Mishandeling wordt alsdan door beredeneerd 

geduld vervangen , en gehoorzame ijver, gepaard met trouwe 

dankbaarheid , is het loon. Ook het spoedige dooden van 

alle wild en roofdieren rekent de echte jager zich ten pligt; 

en zóó beoefend, noeme hij gerustelijk zijne kunst een 

edel vermaak (1). 

Het is ontegenzeggelijk, dat de jagt in verval geraakt ; 

dat zij niet meer in die hooge achting staat, welke zij eer- 

tijds genoot. Zoo als wij in den aanvang zeiden, is dít 

gedeeltelijk aan reactie toe te schrijven; maar tevens ook 

aan den snellen voortgang van den geest der tijden, welke 

wij beleven. De uitvinding en de tegenwoordige, zoo on- 

eindig verbeterde, toestand van het jagtroer zijn insgelijks 

voor een groot deel oorzaak van dit verval. 

Zoo lang men nog de jagt alleen met valken en windhon- 

den uitoefende, lag deze, onverminderd de restrictiën dier 

tijden , minder binnen het bereik van het Algemeen ; want 

men behoefde, om deze zoogenaamde edel-jagt (2) uit te 

oefenen , eenen kostbaren stoet van jagers , valken , honden 

en paarden. Maar, toen het schietgeweer trapsgewijze ver- 

beterd en tot de jagt was ingerigt, en men met hetzelve en 

éénen staanden hond meerder wild, dan met dien ganschen 

jagtstoet, dooden kon, werd, bij zoo geringe vereischten, 

(1) Niets heeft welligt meer bijgedragen, om de jagt in de 

schatting der oniegewijden te doen dalen, dan de ruwheid in 

het behandelen, alsmede het mishandelen van honden, hetgeen 

vele zoogenaamde jagers meemen, tot het eigenaardige der zaak te 

behooren. — En zoo wij daarbij de gruwzame martelingen wilden 

opnoemen, welke soms gevangen of aangeschoten vossen worden 

aangedaan, zou het niemand verwonderen, dat het Algemeen in 

den jager meestal niet anders ziet, dan eenen moordenaar van 

dieren en eenen hondenbeul ! 

(2) »Hair met hair, ende pluym met pluym,twelek men tn 

psommige plaetsen noemt Edel-Jacht,’ Placaat op de Jagt in 

Vlaanderen, 1631. Art. 30. 
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de jagt voor iederen stand aanlokkelijk. Daardoor ontwaakte 

eene algemeene jagtwoede, toen de uitbarsting van 1790 

den slagboom , met onvoorzigtige hand, eensklaps ophief. 

Een ieder toog ter jagt, schoot en moordde links en regts : 

de jagt hield op, een edel vermaak te zijn; zij was tot een- 

voudig moorden gezonken. 

Gelijk de , door eenen enkelen stoot , uit zijn rustpunt be- 

wogen slinger eerst na langdurige oscillatiën allengs zijnen 

staat van rust herkrijgt , even zoo laat zich in het jagtwezen 

nog de invloed van die tijden van teugelloosheid gevoelen. 

De jagt, vroeger alleen eene uitspanning, is bij sommigen 

tot eene soort van winstgevend vermaak geworden; en dit 

strijdt regtstreeks tegen een der hoofdvereischten van de zaak 

zelve, behoorlijke instandhouding, namelijk , der wildbaan. 

Hieraan toch denkt hij niet, die in de jagt een middel van 

voordeel ziet: hij jaagt niet, hij moordt, zoo veel immer 

mogelijk is. 

Welligt heeft ook het systema der publieke jagt, een ge- 

wijzigd uitvloeisel der revolutiën , het zijne tot dit verval bij- 

gedragen ; dan, gelijk wij zeiden , de tijdgeest heeft onver- 

vreemdbare regten, en tegen deze ts alle dadelijke tegenstand 

dwaas en nutteloos. De geslagene wonden zoo veel mogelijk 

te heelen, het ingeslopen kwaad langzaam uit te roeijen , 

ligt echter binnen het bereik der bedaarden en verstandigen. 

Zal dan het edel jagtvermaak : het kurstmATiG opzoeken en 

dooden van in het wild levende dieren , allengs moeten verval- 

len? Zal dan die aloude uitspanning onzer voorvaderen, zoo 

lang door, met den tijdgeest voortgaande, verordeningen 

zorgvuldig bewaard, eindelijk geheel op de lijst der maat- 

schappelijke inrigtingen moeten worden uitgewischt ? 

Deze vragen rijzen onwillekeurig op, wanneer men de 

strekking der meeningen van sommigen leert kennen, en het 

heirleger van schietlustigen aanschouwt , hetwelk bijna overal 
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de plaats van den echten Weiman (1) heeft ingenomen. Dan, 
in eenen tijd, waarvan het hoofdkenmerk reactie is, mag 
men juist van deze reactie zelve eenig goeds verwachten , en © 

het is op haar, dat onze hoop op de , naar den tijdgeest 

gewijzigde herstelling, of beter, instandhouding der jagt 

gevestigd is. 

Wij achten ons onbevoegd om te beslissen , of het uit een 

gevoel der ongenoegzaamheid van de nieuwe Theoriën , of 
uit eenen onwillekeurigen eerbied voor en gehechtheid aan 
het oude voortkomt, of aan welke andere drijfveêr het zij 
toe te schrijven : maar eene bewezene daadzaak ìs het, dat 
men in huisraad, versierselen , enz. , met eene algemeene 

drift weder naar het oude haakt, en tot de aanschaffing van 
dergelijke voorwerpen moeite noch kosten ontziet. 

Deze strekking naar het oude , gepaard met de heerschende 
zucht tot wetenschappelijke oefeningen, ware welligt met 

goed gevolg tot het doen herleven, of ter instandhouding 

der kunstmatige jagt aan te wenden; wanneer , namelijk , 

mannen van rang, vermogen en invloed (en van deze toch 
telt de edele jagt vele onder hare vereerders) zich de zaak 

ernstig wilden aantrekken. 

Aan de zoodanigen — men vergeve onzen ijver om het 

doel — wagen wij, de vraag in bedenking te geven: of het 

miet, even als in sommige naburige Duitsche Staten , zoude 
kunnen gelukken, in ons Vaderland een Grxoorscnap ten 

BEVORDERING DER JAGTKUNDE op te rigten (2)? 

Wij zouden ons hoogst gelukkig rekenen , wanneer het op- 

(1) Of Weidman, Zie omtrent de afleiding van dit woord: 
P. Wervanp, Wed, Taalkundig JW oordenboek. 

(2) Het kortelings oprigten eener Societeit voor de Jagt met 
den vogel, doet met allen grond «de herleving dezer aloude en 
edele oefening verwachten, en strekt tevens tol een aanmoedi- 
gend voorbeeld, 
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peren dezer vraag aanleiding tot het daarstellen van. zoola- 

nige inrigting mogt geven; terwijl diegenen , welke zich 

aan zulke oprigting zouden willen laten gelegen liggen , meer 

dan wij zullen bevoegd zijn, om het doel en de statuten van 

zoodanig Genootschap te regelen. 

Indien wij echter voorloopig onze meening daarover mogen 

uitbrengen , zoude het doel zich hoofdzakelijk dienen te 

bepalen , tot: 

14°. De invoering eener Nederduitsche Jagers-kunsttaal. 

2e, De verspreiding van kundigheden omtrent de natuurlijke 

Historie ende huishouding, zoo van de verschillende wildsoorten, 

als van het der jagt en den landbouw schadelijke gedierte. 

3e, De instandhouding van zuivere rassen der verschillende 

tot de jagt aangewend wordende hondsoorten, en het aan- 

moedigen van hunne aanfokking. 

4°, Het aanwenden van middelen ter vermindering van 

het voor jagt en landbouw schadelijk gedierte, en de aans 

moediging van doelmatige, daartoe dienende uitvindingen. 

5°. Het uitgeven van een Tijdschrift voor het Jagtwezen. 

6e, De verspreiding der noodige kundigheden onder de 

als jagers dienende personen (1). 

Men ziet , dat hier geen ander doel bestaat , dan het mededee- 

len van eenige vlugtige beschouwingen ; mogten deze echter 

slechts eene kiem leggen tot de nadere ontwikkeling der daarin 

vervatte denkbeelden , dan zullen wij de grootste zelfvoldoening 

smaken ; en zij, die zich deze taak zouden willen getroosten , 

zullen, in het bewustzijn van de epere sar voor een geheel 

verval bewaard te hebben, de schoonste belooning vinden, 

(1) Door het verschijnen van dit Tijdschrift is gedeeltelijk aan de 

hier door den schrijver geuite wenschen te gemoet gekomen , en wij 

hopen eerlang aan onze lezers het plan ter oprigting vaneen GENoOT- 

SCHAP TER BEVORDERING DER JAGTKUNDE EN INSTANDHOUDING DER JAGT, 
aan te bieden; althans indien de voorloopig in overweging zijnde 

grondslagen tot eene gewenschte uitkomst leiden mogen. Rap. 
) 



JAGT. 

DOOR 

Mr. H. MALECOTIUS. 

DO Heen — 

Intelligentia principiorum janua est, 

per quam introëundum ad veram, per- 

fectamque alicujus rei cognitionem. 

BALDUS, ad leg. ff 

de origine juris. 

1. 

Groot en belangrijk mag men den vooruitgang noemen in 

pogingen tot vermeerdering van stoffelijke welvaart en 

verheugend zijn de vruchten. — Konde dit ook van den 

zedelijken toestand worden getuigd ! 

Hoop op verbetering mag echter niet worden opgegeven , 

en ik ben daarom niet bezwaard, het moge dan aanvanke- 

lijk onder droombeelden van wenschelijken aard hehooren, 

in het afgetrokken toch mij te gedragen, als of op alle amb- 

tenaren , wier werkkringen niet bloot werktuiglijk zijn, de 

verpligting rustte om, bij het scheiden uit de staats-dienst , 

eene soort van verantwoording af te leggen en aan hunne 

landgenooten de onderrigtingen en waarschuwingen niet te 

onthouden, welke hunne kennis en ervaring in staat zijn 

te geven, vooral als die strekken kunnen tot aankweeking 

van eensgezindheid en tevredenheid. Tweedragt, twist en 

onvergenoegdheid toch, zijn vergiftige adders, welke aan 

het maatschappelijk verkeer veel genoegelijks ontnemen. — 

Zonder omwegen kom ik ter zake, 
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4°, Wat is jagen, uit het oogpunt van verlustiging be- 

schouwd? — 2°. Wie bezit de bevoegdheid om te jagen 

en op welk terrein mag hij daarvan gebruik maken ? 

De beantwoording dezer vragen zal mij op den weg bren- 

gen, om zoodanige rekening af te leggen, als door mij bedoeld 

werd, zullende deze eerste bijdrage zich tot de eerste vraag 

bepalen. 

Als men let op het eenvoudig wezen der zaak , dan is het: 

zich in bezit stellen van in het wild levend viervoetig ge- 

dierte of gevogelte. — De oudste gewijde oirkonden hebben 

reeds aan het dooden van wild dezen eigenaardigen naam 

»jagen” gegeven. Het wild toch moet worden opgespoord , 

opgejaagd en vervolgd, alles naar mate der soort van jagt, 

welke men uitoefent. Het jagen is tot eene wetenschap 

verheven ; regelen van edelmoedigheid worden er op toege- 

past. Men minacht of bespot den jager, die wild in het le- 

ger doodt; en strikken, slagen , netten enz. om wild te van- 

gen , zijn bij de wetten verboden. 

De vraag: » Wat is jagen, uit het oogpunt van verlustiging 

beschouwd?” moest alzoo worden voorgesteld : om eerst te 

spreken over de zaak zelve, en in de tweede plaats te doen 

opmerken , dat de jagtlust, met betrekking tot den jager, 

onder de menschelijke hartstogten moet gerangschikt worden 

en wel onder de hevigste. Geen wonder dan, dat de jagt 

bij de meesten zeer laag staat aangeteekend, waarop het 

aan geene gelegenheid ontbreken zal, breedvoerig terug te 

komen. Mogt dit bij eenigen bevreemding verwekken, 

mij betaamt het niet, aangezien ik, toen ik in het jaar 

1807 bij de jagt-administratie werd geroepen, onder die 

meesten , waarvan ik melding maakte , behoorde. 

Ik ben wel jagtliefhebber geworden, maar nimmer is eenig 

zaad van hartstogtelijkheid bij mij ontkiemd, 't welk, toen 

ik in 4814 op nieuws bij het jagtwezen werd ier. ‚ mij 



GS 

in de vervulling mijner ambtspligten tallooze malen heeft bij- 

gestaan, in het vinden van den besten weg in eene adminis- 

tratie, welke een mijner hooggeëerde vrienden, thans over- 

leden, het wespennest plagt te noemen, Jammer voorwaar, 

dat er op dit beeld zoo weinig valt af te dingen. 

Het is mijne bedoeling geenzins om, bij deze gelegen- 

heid, al de klippen aan het licht te brengen, welke door 

eene voorzigtige , vrijzinnige administratie , gedurende een 

tijdvak van zes en dertig jaren , meestal vermeden hebben 

kunnen worden. — Ik wenschte eene dier klippen met stil- 

zwijgen voorbij te kunnen gaan, omdat ik ze niet aanroe- 

ren kan, zonder klaagtoonen aan te heffen, Het onderwerp 

is de zoogenoemde , Heerlijke regten, — Hen, die immer het 

Souverein besluit van den Ssten Februarij 1815 ne. 42 

(Staatsblad no. 44) gelezen hebben, moet ik beschuldigen 

van denkbeelden te verwarren , welke onder dezelfde rubriek 

giet behooren. Hun, die het genoemde besluit niet gelezen 

hebben (en het grootste getal der beoordeelaars zullen wel 

in dit geval verkeeren), wat zullen wij dien toevoegen? — 

Wat anders dan ze uitnoodigen, den tekst wél te lezen. 

Ik merk er bij op, dat in eene welgeordende maatschappij 

eerbied voor de wet de eerste burgerpligt is, met onder- 

werping. 
bh 

»Aan de eigenaars „* dus luidt art. 1 van het Souverein 

besluit , vvan heerlyke regten , hofsteden en havezathen , welke 

»bevorens het regt van de jagt binnen zeker distrikt , ook op gron- 

»den aan anderen toebehoorende , werrie hebben gehad en daar- 

»van tot in den jare 1795 of later , in de wertice possessie zijn 

» geweest, en aan alle andere zoodanige voormalige bezitters, welke 

» dit regt afzonderlyk titulo oneroso hebben verkregen , wordt dat 

»aelfde weder toegestaan” 

Het besluit bevat wijders de bepaling, dat de eigenaar 

van het regt, zijne jagt niet doende registreren en_ afpalen , 
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de landeigenaars-of bruikers , zoo lang aan die formaliteiten 

niet zal zijn voldaan, op hunne bezwaarde gronden de jagt 

zullen vermogen uit te oefenen ; en voorts wordt nog voor- 

zien tegen schade, uit te grooten aanwas van wild op die 

gronden. Ze er van te zuiveren staat den eigenaars vrij , na 

daartoe aan den eigenaar van. het jagtregt gedane aanma- 

ning ; terwijl het de noodige voorzieningen bevat om de ei- 

genaars van bewoonde huizen, moestuinen. en bosschen met 

geschoffelde lanen, tegen allen overlast vrij te waren. 

Maar het zegel der regtvaardigheid wordt eindelijk in art. 

8, op het zoo deerlijk miskende — of liever niet geken- 

de — besluit gedrukt (eere zij den wetgevenden Vorst er 

voor toegezwaaid !), door allen twijfel op te heffen , hoe op 

te rijzen verschillen regtmatig zouden kunnen worden ten 

einde gebragt. Het artikel is van den volgenden inhoud : 

«Alle verschillen welke, over het regt van eigendom van jagt 

pof over het heerlijk regt der jagt zelve „ tusschen de Heeren en 

» Eigenaars ten eenere en de grondeigenaars ter andere zijden , zou 

»den mogen ontstaan , zullen als gewone objecten van regten voor 

mden ordinaris Regter worden gebragt en door denzelven be- 

» slist…”” 

Het verband van dit artikel met het eerste, stelde het 

jagtbeheer op eens buiten het proces. Het vermogt geen 

kennis nemen van de titels dergenen, die beweerden gereg- 

tigd te zijn, op gronden van anderen te jagen en daarvan 

registratie vroegen. Evenwel gebood de voorzigtigheid , bij 

bet verleenen de clausule te voegen »periculo petentis;'” 

maar er bad bij het opstellen van het besluit eene noodlottig- 

heid plaats gehad, door het noemen van » heerlijk” regt, bij 

het zonderlinge, dat de bedoelde zaak namelijk , jagtregt op «e 

gronden van andere landeigenaars algemeen wordt verstaan. — 

Jagt is nimmer Heerlijkheids-gevolg geweest. Dit gehate 

woord joeg velen in het harnas, die geen hoegenaamd hee 
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lang in de jagt stelden , en het is meer dan vermoedelijk , 

dat het duizendmaal herhaald verlangen naar eene nieuwe 

jagtwet, zelfs om de Fransche van den Sden Mei 1844 in 

Nederland te hebben ingevoerd, en het geroep: veen ieder 

moet kunnen jagen op eigen grond” (ofschoon zulks van de 

Wet van den 44den Julij 4814 het fundamenteel beginsel uit- 

maakt) , alleen aan verwarring van denkbeelden te wijten zij. 

Het is hier reeds de plaats om de les van Barpus , aan 

het hoofd dezer bijdrage geplaatst, in te roepen : om tot 

het ware en volmaakte begrip van eenige zaak te kunnen 

geraken , maet tot den oorsprong worden opgeklommen. 

Het zoude een boekdeel vereischen om ons onderwerp in 

ecne systhematische orde te behandelen ; dan, het doel mijns 

schrijvens zich bepalende tot het wegnemen van dwaalbe- 

grippen te beproeven, veroorloof ik mij al dadelijk een’ uit- 

stap, uit cijfers zullende bestaan , als het ondubbelzinnigste 

middel om het eenvoudige der zaak en het onbeduidende 

getal der belangstellenden, middagklaar in het licht te 

stellen. 

a. In het jagtjaar van 1846—1847 zijn verleend 5014 

registratiën; maar het getal van zoovele landeigenaars, 

die jagt-acten of permissiën om te jagen hebben gevraagd, 

bedroeg slechts 594, als: in Noordbrabant 55, in Gelder- 

land 451, in Zuidholland 92, in Noordholland 59, in 

Zeeland 24, in Utrecht 89, in Friesland 49 , in Overijssel 

53, in Groningen {6 en in Drenthe 8. — Bij het spreken 

van zoodanige feiten kan men zich van uitweidingen ont- 

houden. (f) 

(1) Het jaarlijks verschil is niet belangrijk, waarom ik mij 

bedien van de onder mij berustende statistieke opgaven, van 

welke ik reeds in 1848 gebruik had willen maken, doch waar- 

van ik weder afzag en besloot een geschikter tijd, welke thans 

geboren schijnt, af te wachten, 
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b. Het dorp Terwolde , mijne woonplaats, telde in 1847, 

met het aangrenzende Nybroek, 414 landeigenaars , waarvan 

slechts één en vier elders wonende, hunne gronden hebben 

afgepaald. Op dezen toestand zal ik moeten terugkomen bij 

de beantwoording der derde vraag, waarbij het behouden 

der publieke jagt , ook in het belang der niet jagende land- 

eigenaars-, zal te betoogen vallen. 

(Vervolg hierna.) 

DE WILDSTROOPER. 

(Eene Novelle, 

te Ee 

(Uit: Des Waidmanns Leben und Walten. 2e Dl.) 

door S.A. D. 

1. 

Verwijderd van elk der groote wegen, welke van Parijs 

uitloopende, zich als een net over geheel Frankrijk uitstrek- 

ken, en toch in de nabijheid der hoofdstad , ligt het be- 

koorlijke dorpje Noisy. Uit de vlakte komende , ontwaart 

men reeds op grooten afstand, zijne witte, met roode pan- 

nen gedekte huizen, welke zich in den vorm van een schaak 

bord, voor den zoom van het bosch van Marly uitstrekken 

en gedeeltelijk nog in deszelfs groen loof verborgen lig- 

gen. Boven het dorp verheft zich eene groote poort van 

hardsteen, een gedenkteeken van den bouwlust van Lope- 

wk XV, welk het dorpje van verre het aanzien geeft 
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van eene versterkte plaats; hoe meer men het echter na- 

dert, des te meer verliest zich dit bedrog. Elke gedachte 

aan vestingwerken en oorlog wijkt voor het zachtere gevoel van 

vrede, welk over deze lagehende velden is uitgestort. Glooi- 

jende heuvels wisselen elkander met ijzingwekkende afgronden 

af , waarin eene eeuwige duisterheid heerscht; want zelfs de 

heldere stralen der middagzon hebben geen kracht genoeg , 

door het bladeren-loof heen te breken en door te dringen in 

die kloven , wier plegtige stilte slechts wordt afgebroken 

door het murmelen der beken, welke dezelve doorstroomen , 

en door de ritselende, schuwe schreden der oorspronkelijke 

bewoners van het bosch, welke in deze koele schaduw- 

rijke plaatsen huizen. Eene menigte wild van allerlei soort 

geniet hrer zijn heimelijk aanzijn; het »edel hert” en het 

sridderlijk zwijn,” hebben deze plaatsen als hun lievelings- 

verblijf uitgekozen; de bevallige ree, die gazelle van het 

noorden , de vreesachtige haas, de fazant en ander minder 

voorzigtig wild, welks naam reeds het oor van den jager 

verrukt , zoekt minder duistere plaatsen op, de meerdere 

veiligheid aan het genot opofferende, om zieh van de koele 

nachten in de vrolijke zonnestralen te kunnen verkwikken ; 

en hen volgt de sluwe vos, want in dit zorgelooze gezel- 

schap mag hìj op zekeren buit rekenen en menig reekalf, 

menig al te’ vertrouwend haasje en vele fazanten worden den 

slimmen dief ter prooi. Het zoo vreeselijke geschal der hoorns 

en het nog vreeselijker geluid van een gejaagd wild zwijn 

verschrikt niet zoo dikwijls het vredelievend wild: want de 

vele heuvels en onregelmatige kloven maken het hier onmo- 

gelijk , de herten par force te jagen, en het groot aantal, dat 

hier zijnen stand houdt, toont aan, dat zij dit zeer goed 

begrijpen. 

Doch waar vindt men volmaakt geluk , volmaakte rust! — 

Alleen daar mîsschien, waar men geene menschen vindt ; 
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doch ook in deze streken, die er zoo vreedzaam uitzien, is dat 

geluk en die rust niet te vinden, want hunne kloven en heu- 

vels zijn voor den menschelijken voet niet ontoegankelijk. Men 

hoort, wel is waar, zelden over dag den knal eener buks in dit 

jagtveld , want de naam des konings beschermt hier het wild, 

zelfs voor de kogels der koninklijke lijfjagers ; de jagt behoord 

den koning toe en wee den vermetele, die zijn lust tot de 

jagt niet kan bedwingen en door een gewaagd schot , het 

genoegen des konings afbreuk doet, terwijl hij een hert of 

wild zwijn schiet; zijne dienst is op staande voet opgezegd en 

allen bevinden er zich te wel bij, om aan het genoegen 

van eene minuut dat van een geheel leven op te offeren. 

Doch voor den kogel van eenen wildstrooper — van eenen 

dief ? — van een mensch misschien, die vrouw en kinderen 

heeft „die in ellende leven; wien het aan de noodwendigste 

levensbehoeften ‚ aan voedsel ontbreekt! Waarlijk er behoort 

veel zelfsbeheersching toe, vrouw en kinderen honger te 

zien lijden en goed wildbraad in zijne nabijheid te zien, 

als men de kunst verstaat de buks te hanteren. 

In weerwil van al hunne waakzaamheid gelukt het den 

koninklijken jagers toch zelden , een strooper te betrappen , 

en gebeurt het werkelijk, dan is het altijd eene misse- 

lijke zaak, zich van hen meester te maken, want deze 

menschen , zeer goed wetende, welke gestrenge straf hen 

wacht, verdedigen zich wanhopend, en menige kogel, die 

oorspronkelijk voor een hert of voor een fazant bestemd was, 

vindt zijn doel in het hart van den getrouwen dienaar der wet. 

Van al de stroopers, die in het bosch van Marly hun 

bedrijf uitoefenden, was Simon Larcner de beroemdste ; zijn 

naam was wijd en zijd, als die des besten schutters, in het 

geheele departement bekend en het gerucht beijverde zich, 

dien in verband met de avontuurlijkste dingen en verhalen, 

hoe langer hoe verder te verspreiden, zoo dat hij ook het 
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cor des konings Karel X bereikte en dezen nieuwsgierig 

maakte, dien beroemden strooper in persoon te zien. — In 

weêrwil van alle’ nasporingen en van de waakzaamheid der 

koninklijke jagers, wilde het nooit gelukken, Smonx op hee- 

ter daad te betrappen, en de, zijner tegenpartij dikwijls 

wonderbaar toeschijnende wijze van ontsnappen , wanneer 

zij hem zeer zeker meenden te hebben , was oorzaak, dat men 

algemeen geloofde, dat Simox in verbond stond met den 

duivel: want in het ultra-verlichte Frankrijk is de domheid 

en het bijgeloof onder het landvolk bijna ongelooflijk! De 

moedige koninklijke jagers lieten zich echter door den dui- 

vel zelfs niet afschrikken, om op Smton Larcner te passen; 

doch tot aan den tijd , waarmede mijn verhaal begint , nog 

altijd vruchteloos. Dikwijls hoorden zij naauwelijks dertig 

schreden van hunne hinderlaag een geweerschot; allen vlo- 

gen voor den dag en omsingelden de plaats, van waar het 

schot kwam zoo digt, dat geen haas tusschen hen door 

had kunnen sluipen, doch er was niemand te vinden, hoewel 

zij den kruiddamp nog zagen en roken ; dan eens knalde het 

weder op eene andere plaats en herhaalde zich hetzelfde spel 

als te voren — de schutter bleef altijd onzigtbaar , en als 

de waakzame oppassers des morgens het bosch doorsnuf- 

felden , vonden zij dikwijls een zegeteeken, dat hun ten 

hoon was opgerigt geworden. De stoute strooper had het 

vel van een geschoten hert om een boom gewikkeld en er 

eenige vederen uit den staart van een’ fazant in gestoken ; 

men kan zich voorstellen hoezeer deze beschimping de trot- 

sche jagers ergerde. Menigmaal kwam alsdan Simon met 

een bijeengesprokkelden takkebos bij dit tooneel en hield 

zich als of hij zich hierover verwonderde met de jagers, die, 

wanneer zij maar gedurfd hadden, hem zoo gaarne te lijf 

zouden gegaan zijn ; want alhoewel iedereen wist, dat Smmon 

een strooper was, zoo konde toch niemand het hem bewijzen. 



5 

Ongeveer een buksschot ver van de overige huizen van 

het dorp Noisy verwijderd , lag in het bosch een armoedig 

huisje, welks lage deur slechts door eenen eiken grendel 

gesloten was, die scheen aan te duiden, dat de bewoners 

piets bezaten , wat zij eene zorgvuldige bewaring waardig 

keurden. 

In eene kamer van dit huis, welks ongelijken vochtigen grond 

met planken noch steenen bevloerd was, en waarin 

het zonnelicht meer door de talrijke scheuren en sple- 

ten van den muur, dan door de kleine vensters viel, wier 

meestal gebrokene ruiten door papier vervangen waren, 

zat op eenen avond in de maand Mei, van het jaar 1828, 

een groote man bij den haard, waarop eenige groene 

takken brandden, terwijl hij bezig was met eenen sterken 

koperdraad tot een of ander doel gereed te maken. 

De verbleekte en veelvuldig gelapte blaauwe kiel, de ver- 

sleten blaauwe broek, de gestreepte fluweelen slopkousen , 

welke over de lompe vetleederen schoenen vielen en het 

gewaad van den man voltooiden, pasten geheel en al bij het 

armoedig tafereel, dat hem omringde. Het gelaat van de- 

zen man zoude eenen Lavater in verlegenheid hebben kun- 

men brengen, want hierin kampten zulke verschillende 

uitdrukkingen om den voorrang, dat men niet wist, 

of men hem voor een schelm , dan een eerlijk man zoude 

houden. Met eene geveinsde en toch goedaardige, som- 

tijds zelfs eenigzins zwaarmoedige uitdrukking, loerden 

de kleine grijze oogen van onder de borstelige wenk- 

braauwen ; de trotsch gebogen neus verhief zich digt 

boven den rooden sterken knevel, die bijna de smalle 

lippen, om welke aanhoudend een bittere , halfverborgen 

lach speelde, geheel bedekte. Een dikke baard om wang 

en kin en eenigzins licht gekleurd, dun hoofdhair versierden 

dit krijgshaftig gelaat, hetwelk van geen ander, dan Srox Lancuer 
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was. Hij was echter veertig jaar oud en zijne breede 

schouders toonden aan, dat hij, in weêrwil van zijn niet 

meer dan middelbare gestalte, eene buitengewone ligchaams- 

kracht moest bezitten, 

Een tafel, op welke eenige nommers van den Constitutionnel 

lagen, die een bewijs opleverden, dat de bewoner van dit 

armzalige huis een levendig aandeel nam aan de belangen: 

van zijn Vaderland, eenige wrakke stoelen en eene gesteen- 

drukte plaat, keizer NarorroN te paard voorstellende, 

maakten, behalve eenige weinige potten, al het huisraad uit. 

Op zijde van Simon bij den haard lag een prachtige patrijs- 

hond en twee zwarte dashonden van uitstekende schoon- 

heid, welke den besten en eersten jager van Frankrijk tot 

eer zouden verstrekt hebben. Behalve deze honden was er 

niets in de kamer, wat de bezigheid van Simon konde ver- 

raden; men zag daarin noch geweer, noch weitasch, noch 

vischtuig. 

Hoe armoedig nu ook de sombere kamer was, zoo ge- 

tuigde toch alles daarin van den geest van zindelijkheid 

en orde, welke hier heerschte; het weinige kookgereed- 

schap op den rand van den schoorsteen was behoorlijk ge- 

rangschikt, en eene uit planken getimmerde tafel krijtwit 

geschuurd. Aan de laatste zat Maria, Simon's zeventien ja- 

rige dochter, en bladerde in de voor haar liggende nom- 

mers van den Constitutionnel , op welks bladeren van tijd tot 

tijd eenige tranen uit de zwarte cogen afrolden , die zij 

steelswijze met het grove , doch zuivere “voorschootje trachtte 

af te wisschen; doch dit geschiedde toch niet zóó heimelijk, 

dat het den scherpen blik van haren vader was ontgaan. 

» Onnoozel schepsel !”* brak Smor gramstorig los , » houd toch 

op met janken, gij kent mijn wil, het blijft daarbij; lie- 

ver wil ik u dood voor mijne voeten zien liggen , dan dat 

een koninklijke jager, en juist diegeen, aan wien ik dit 
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Ekteeken te danken heb, uw man worde!” Bij deze woor- 

den streek hij het hair van zijn voorhoofd, en een liktee- 

ken werd zigbaar, hetwelk zich door de drift, waarin 

Simon door het aandenken daaraan ontstak, bloedrood kleurde. 

Maria droogde hare tranen en verstoutte zich, met zacht 

sidderende stem te antwoorden : «Hij wist immers niet, dat 

gij het waart, op wien hij mikte, anders zoude hij zeker 

niet geschoten hebben. ” 

» Dat is hetzelfde” antwoordde Simon, » of hij het wist of niet; 

wie om een ellendig stuk wild op een mensch kan schieten , 

zal nooit mijn schoonzoon worden , al zat hij tot aan de keel 

in het geld "” Hij ging eenige malen de kamer op en neder, 

en voer , terwijl hij voor zijne dochter bleef staan, voort : 

» Donders! denkt gij dan, meisje, dat men het iemand zoo ge- 

makkelijk vergeeft, die in koelen bloede eenen kogel op ons 

heeft afgeschoten? Ware mijn oog achter zijne buks ge- 

weest, ik zoude hier niet voor u staan; doch hij is een 

domoor, die niet eens bij helder maanlicht op honderd 

schreden het hoofd van een’ man kan treffen. 

»Hij is toch de knapste jager en de beste schutter onder 

al de koninklijke jagers, en daarom ook de lieveling van den 

kroonprins,” antwoordde Marr, met eenige trotschheid, 

want het griefde haar, dat haar vader de erkende bekwaam- 

heid van haren minnaar wilde verkleinen ; »hij meent het 

eerlijk met mij en heeft mij zijne hand aangeboden; dan 

waren wij allen uit den nood en gij behoefdet niet meer op 

zulk eene gevaarlijke wijze uw brood te verdienen.” 

» Zwijg! zottin,” antwoordde Smor, »liever wil ik van 

honger sterven. Onnoozel schaap! gij gelooft alzoo werke- 

lijk, dat hij het eerlijk met u meent? Zoo zijt gij, 

vrouwen! Ik ken hem beter; hij is de liederlijkste knaap 

van het geheele corps en vele meisjes beweenen de ligtge- 

= Joovigheid , met welke zij hem vertrouwd hebben; doch ik 
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raad hem , zijne slanke ledematen te bewaren, want bij de 

ziel van mijnen keizer ! ontmoet ik hem nog eens in de na- 

bijheid van mijn huis rondsnuffelende , zoo zal ik hem een 

gedenkteeken geven, hetwelk hem het snoepen voor altijd 

zal verleeren.” 

De deur werd geopend en Eucentus, de zesjarige zoon 

van SmoN, welke binnentrad, maakte aan dit gesprek, 

hetwelk Maria op het smartelijkst griefde, een einde. 

»Nu, hoe gaat het jongen !” wendde Srmon zich tot zijnen 

zoon, »gij zijt lang uitgebleven.” 

»Goed, mijn vader! »antwoordde Eucenmws, »ik heb de 
kh fazanten bespied en drie hanen zijn heden zeker onze buit. 

»Dan laat ons gaan; binnen een half uur komt de maan 

op en ik heb trek in een’ gebraden fazant! dat eeuwige 

zwarte wild begint mij tegen te staan. Staak dat onnoozele 

weenen , Maria, en zorg voor een goed vuur, want wij 

willen heden een’ fazant eten, versch zoo als hij van den 

boom komt en niet half verrot, zoo als de groote heeren 

daarvan houden ; houd de deur gesloten, opdat de honden 

ons niet naloopen ‚ en nu voorwaarts , jongen !” Daarop stapte 

hij de deur uit en Eucemus volgde hem, 

z 

Maria stond aan het venster en zag ze beiden na, tot dat 

hunne gestalten zich in het donkere van het bosch verloren; 

vervolgens slaakte zij eene diepe zucht, ging zitten en begon 

bitter te weenen. — Haar vader was tot nu toe altijd 

goed en toegevend jegens haar geweest ; des te ongewoner 

en smartelijker was haar de hardheid, met welke hij haar 

thans behandelde en, gelijk zij dacht, zoo ten onregte en 

zonder eenige reden: het eenvoudige meisje begreep niets 

van den haat, dien zij, welke de wet overtreden , je- 

gens de dienaren en handhavers derzelve voeden ; zij zag 
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in de vrijerij met den knappen koninklijken jager een geluk 

te gemoet , waardoor aan het treurige leven van haren vader 

en van haar, eene verblijdender rigting zoude gegeven wor- 

den. Smror werd door de bewoners van het dorp nict be- 

mind , maar slechts gevreesd, en hij deed ook niets, om 

zich de welwillendheid zijner naburen te verwerven, terwijl 

deze allen Koning Karr X toegenegen waren, die hen dik- 

wijls en rijkelijk ondersteunde, en hij slechts in de herinne 

ring aan zijnen keizer leefde , met welken hij Egypte’s gloei- 

jende hitte en Rusland's koude had verduurd. 

Een oud soldaat arbeidt niet gaarne, hoewel hij aan werk- 

zaamheid en aan inspanning gewoon is; de vreedzame be- 

zigheden van den landman en van den burger zijn hem bijna 

verachtelijk , en al had Srvon ook bij de koninklijke jagers 

eene plaats kunnen bekomen, zoo zoude hij die toch niet 

hebben aangenomen, daar hij door den overgang in de 

dienst des konings gemeend zoude hebben , zich aan de na- 

gedachtenis van den keizer te bezondigen. 

Ervaren in alle kunsten en listen der jagers, die hij im 

alle landen , welke hij bezocht, beoefend had, verschafte hij 

zich het noodige onderhoud door het stroopen van wild, 

hetwelk hij niet als diefstal beschouwde ; maar het vrij in het 

ronde loopende wild merkte hij aan als een gemeenschappelijk 

goed aller menschen en als aan hem toebehoorende , dien het 

door zijne bekwaamheid zich weet te verschaffen , in welke 

meening hij door de leerstellingen van het Genootschap der 

regten van den mensch , die door de pers tot zelfs in zijn 

klein dorp waren binnengedrongen , nog versterkt werd. 

Nooit verkocht hij een stuk wild, maar schoot slechts 

zooveel , als hij tot voedsel voor zich en zijn huisgezin noo- 

dig had, behalve dat er nu en dan een stuk in de keuken 

van zijnen ouden krijgsmakker Germiav overging , die mm het 

bosch eene herberg hield, en Simon daarvoor met andere 
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noodzakelijke levensbehoeften verzorgde. De bewoners van 

Noisy, welke er nooit van hoorden, dat Smmox een stuk 

wild verkocht , hem ook nooit met een geweer ontmoetten 

en toch wisten, dat hij zoo arm was als Joe, konden niet 

begrijpen, waarvan hij leefde, en kwamen dan, in hun 

bijgeloof, op de gedachte, dat hij met den duivel een ver- 

bond had gesloten , in ‘welke meening zij nog daardoor ver- 

sterkt werden , dat noch hij, noch zijne kinderen, ooit in de 

kerk gezien werden, en elke boer, die hem bij toeval ont- 

moette , maakte ootmoedig een kruis ,‚ wanneer hij voorbij was. 

Marr had sedert hare kinderjaren altijd alleen geleefd ; 

hare moeder was haar reeds in hare vroegste kindschheid door 

den dood ontvallen ; eenzaam als eene woudbloem was zij 

opgegroeid; speelgenooten had zij nooit gehad, want alle 

inwoners van het dorp Noisy hielden hunne kinderen van de 

dochter van den ruwen Sruox terug, en deze afschuw groeide 

zoodanig met haar op, dat zelfs de jonge knapen, die het niet 

konden ontkennen, dat Maria het schoonste meisje van het 

dorp was, haar slechts van verre beschouwen , maar nooit 

naderen dorsten. — Hoewel het onderrigt, dat zij van haren 

vader ontving , zeer onvolmaakt was en eigenlijk slechts be- 

stond in de vertellingen van datgeen, wat hij in verre landen 

gezien en gehoord had, zoo gaf hij toch aan het meisje 

eene opvoeding, die verre boven die der andere boerinne- 

tjes uitmuntte, wier geheele opvoeding in het van buiten 

leeren van haren catechismus bestond, van welken Maria, wel 

is waar, niet veel wist, omdat Smon zich eene eigene godse 

dienst had gevormd, welker hoofdinhoud alleen in het ge- 

loof aan God en in den haat jegens de geestelijken bestond, 

die, volgens zijne meening, allen bedriegers waren ; hetwelk 

hij, zoo veel hij kon, zich moeite gaf, zijnen kinderen begrij- 

pelijk te maken. Srmor konde lezen en schrijven; zijne 

kinderen hadden het van hem geleerd, en menigmaal , wan- 
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neer hij zijn jagtgereedschap in orde bragt, moest Mara 

kem uit de Constitutionnel voorlezen, welks vrije taal en denk- 

beelden den ouden driftkop vooral behaagden. 

__Hoe gaarne nu ook Stoy zich met zijnen krijgsmakker 

Germru over zijne veldtogten en van zijnen keizer onderhield, 

zoo vermeed hij het toch, dikwijls derwaarts te gaan , de- 

wijl de koninklijke jagers gewoonlijk in de herberg verga- 

derd waren, en daarom gebeurde het dan ook wel eens , 

dat hij er Maria heen zond, om iets te halen. Hier zag 

haar Bexsomr, een jong jager in dienst des konings, de 

lieveling van den kroonprins en van het geheele corps, in 

hetwelk hij diende , even als van alle meisjes van den om- 

trek : want hij was niet alleen als bekwaam jager en voor- 

treffelijk schutter, maar ook als de vlugste danser en de 

knapste , aardigste jongeling bekend. Alle moeders, die 

volwassene dochters hadden, zagen het gaarne, wanneer 

Bexxorrt in huis trad, doch zij hadden meestal reden genoeg, 

om er later berouw over te hebben , want de ligtzinnige jager 

ontvlood haar na een gemakkelijk behaalden zegen, en van trou- 

wen kwam niets, want seen onnoozel ding als een boeren 
ki meisje was, tot vrouw te nemen,” kwam den knappen 

jager het minste in de gedachten. — Marr was eene slanke 

en toch welgevormde gestalte ; schitterende zwarte oogen 

keken onschuldig en tevens schelmachtig uit het fijne bloei- 

jende gelaat, en de frissche lippen, welke den beminnelijksten 

mond vormden , bedekten twee rijen der fraaiste tanden ; 

hare handen, door geenen ruwen veldarbeid misvormd, 

staken mede zoo voordeelig bij de harde knuisten der 

boeren meisjes af, als hare zindelijke en nette, hoewel 

grove kleeding,.bij de slordige en dikwijls smerige van 

dezen ; men zag het aan haar, dat zij de dochter was van 

een soldaat , wiens montering dikwijls voor den » kleinen kor- 

poraal”’ de revue had moeten passeren. 
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Bexsorr “geraakte op haar gezigt dadelijk in vervoering , en 

hij was verwonderd , hoe hem dezen schat , die toch zoo in zijne 

nabijheid leefde, tot nog toe onbekend had kunnen blijven ; 

een geoefend jager zijnde, besloot hij op staande voet jagt op 

dit fraaije smal-reetje te maken , want hij hield het voor eene 

billijke weêrwraak , eenmaal binnen de jagtpalen van Srtox te 

stroopen, die: het zoo dikwijls binnen de zijnen gedaan had ; 

dadelijk was eene kennismaking aangeknoopt , die met der tijd 

in liefde overging. De jeugdige jager, de Lovelace van 

zijn corps, die overal , waar hij het beproefd had, de zege 

zoo gemakkelijk vond, zag eerst met verbazing en vervolgens 

met groote blijdschap , dat al zijne kunsten hier zonder ge- 

volg bleven ; dit bragt hem hoe langer hoe meer in vuur, 

terwijl hij geheel het karakter van het beminnenswaardige 

meisje leerde kennen; zoodat hij naar langen zelfstrijd 

besloot , het beminnelijke natuurkind van het bosch tot zijne 

vrouw te maken. Marra beminde den jeugdigen jager met 

al den hartstogt der eerste liefde, doch een eigen instinct 

bewaarde haar daarvoor, den geliefde alles te schenken. 

Bennomr kende den afkeer van Srmor jegens allen, die 

groene uniform droegen, doch hij twijfelde geenszins aan 

de toestemming van den ouden, want hij had een rijkelijk 

inkomen en het uitzigt op bevordering, daar de kroon- 

prins hem persoonlijk gaarne zag en op de jagt steeds 

in zijne nabijheid had. De volgende dag was nu bestemd 

om hare hand te vragen ; dit wist Maria, en daarom was 

zij bij den zoo bepaald verklaarden wil van haren vader, 

wiens hardnekkigheid zij kende , zoo bedroefd. Tot hiertoe 

hadden de minnenden elkander nog altijd in het geheim gezien, 

en Srmon wist niets van de liefde zijner dochter ;, doch he- 

den hield Maria het toch voor noodig , de denkwijze van 

haren vader uit te vorschen. 

De kwispelende honden. wekten Marsa uit haar droefgees- 

nnen 
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tig gepeins, en hare tranen droogende, stak zij licht aan 

en zag door het yenster naar buiten. Zeer spoedig hoorde 

zij zachte schreden, maakte het afgesproken teeken en Ben- 

sort lag in hare armen. De honden besnuffelden knorrende 

den aangekomene, wiens kleeding zij niet schenen te 

kunnen lijden; maar op Maria’s gebod slopen zij ontmoe- 

digd naar hun nest terug, van waar zij met vonkelende , 

wantrouwende blikken , onophoudelijk den jeugdigen konings- 

jager in het oog hielden. 

» Wanneer het spreekwoord niet liegt , »zoo als de hond 

is, zoo is de jager,” »dan heb ik van uwen vader een 

slechte ontvangst te wachten „” 

lokte met eene vleijende stem de honden tot zich, die 

echter bedaard bleven liggen en onder een zacht geknor , 

den lokkende de dubbele rijen van hun blinkend wit gebit 

vertoonden. 

» Uwe honden zijn even onvriendelijk, als uwe woning, 

zeide Bexsomr lagchende en 

Maru „” ging Bexxomr voort ; »doeh ik hoop, dat dit spoe- 

dig zal veranderen; morgen doe ik bij uwen vader aanzoek 

om uwe hand, en binnen weinige weken zijt gij mijn lief 

wijfje; mijn vrolijk jagtkamertje zal u bevallen, en ook uw 

knorrige oude zal zich daar wel in kunnen schikken.” 

sAch — ik kan mij tegen morgen niet verheugen, want 

ik ken mijn vader; — hij bemint mij wel zeer, doch 

uw stand is bij hem al te gehaat en dan geloof ik, dat hij 

u vooral niet zeer goedgunsug is.” 

»Dewijl ik bij het laatste schijfschieten den prijs, dien hij 

reeds geheel zeker meende te hebben, heb weggesnapt „” 

antwoordde Bexnorr : »nu, mij was het niet om het geld te 

doen; ik bood het hem aan, doch hij wees het van 

de hand en ging naar huis, zonder een sehot meer te 

doen.” 

»Had bij geld gehad, zoo zoude hij u gaarne nag, dric- 
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maal ‘zooveel als de prijs bedroeg, gegeven hebben, waft- 

neer hij maar het beste schot had gedaan.” 

»Nu, men moet regtvaardig zijn: zijne buks had de schuld; 

zij brandde na, en toch blijft hij, even als onze koning, 

stijfhoofdig bij zijn pan-slot. Doch dat alles zal zich wel 

schikken, wanneer hij maar eerst in mijn huis getrokken 

is; dan zal hij er trotsch op zijn, dat hij een knap schut- 

ter tot zijn’ schoonzoon heeft.” 

»Hij neemt nooit zijn intrek bij u en zal ook nooit iets 

van u aannemen; ik ken zijne trotschheid op dat punt.” 

»Ik geloof ook, dat het zoo is; doch hij moet geholpen 

worden; hij wordt oud, en kan zulk eene levenswijze niet 

langer uithouden; ik weet reeds een middel. — Viel daar 

niet een schot? ik verbeeldde mij zoo even reeds, dat ik 

in het bosch hoorde schieten; waar is uw vader, Marma? 

Toch niet in het bosch ?” 

» Ik weet het niet,’ stamelde deze , met nedergeslagene oogen. 

„Zeker, hij is in het bosch, Maria; ik zie het aan uw 

gezigt,” riep Bexnomr angstig. »Och — ware hij toch heden 

maar niet uitgegaan; alle mijne kameraden hebben post- 

gevat en ik ben, dewijl mijn post niet ver van u verwij- 

derd was, naar u toegeslopen; bevindt zich heden een 

strooper in het bosch, dan ontsnapt hij gewis niet 1” 

Maria was bleek geworden en hield sidderend haren min- 

naar omarmd, dien zij met een’ smeekenden blik aanzag. 

Eindelijk kreeg zij hare spraak terug en hem driftig voort- 

dringende, riep zij: »Ja, hij is in het bosch; ach ik vrees 

het ergste; spoed u Bexoir , spoed u! misschien kunt gij 

hem uit het;gevaar redden; — hij is immers mijn va- 

der , — maak het heden goed. — Gij hebt reeds eenmaal 

op hem geschoten; het likteeken op zijn voorhoofd is van 

uwen kogel !” 

»Van mijnen kogel!” riep de jeugdige jager ontsteld en 
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verbleekt uit, — »dan begrijp ik zijnen haat. — Doch ik 

moet weg; vaarwel Maria ; misschien gelukt het mij heden, 

het weder goed te maken; — ik wil het, al geschiedde 

het zelfs ten koste van mijnen pligt.” 

Marsa vlugtig omhelzende, ijlde hij naar buiten in het 

bosch, waar hem weldra de donkere schaduw der boomen , 

aan de oogen der angstig nastarende beminde onttrok. — 

In den grootsten. angst ging Mari de tijd voorbij; ieder 

geritsel verschrikte haar; hoorbaar klopte haar hart en de 

ijselijkste gedachten stegen in hare verbeelding op. Nu eens 

zag zij haren vader bloedend de hut binnen vlugten; dan 

weder aanschouwde zij het bleeke gelaat van haren minnaar , 

dien een kogel van haren vader had neêrgeschoten ; de angst 

deed haar bijna stikken; zij opende het venster en de fris- 

sche meilucht, de zachte maneschijn, welke de toppen der 

boomen met zilver scheen te bedekken , werkte geruststel- 

lend op haar. Zij bedacht, hoe dikwijls haar vader reeds 

een soortgelijk. gevaar ontkomen was en begon te hopen, 

dat hij ook ditmaal gelukkig te huis zoude komen. — [et 

aanslaan der honden wekte haar uit hare mijmering ; men 

hoorde rassche schreden naderen, en aan het kwispelen en 

het vriendelijk geblaf der honden, erkende zij, dat het haar 

vader en haar broeder waren, en dankend blikte zij ten‚hemel. 

Plotseling ging de deur open en Smmox met zijnen zoon 

Euvcexws traden binnen, met eenige fazanten beladen, die 

dadelijk in eene andere kamer van het huis werden neder- 

geworpen. 

„Het venster wijd open,” riep Simon, »stook het vuur 

aan en zet eenige potten met water op, Maria ! — haast u 

wat , maak voort.” 

Terwijl Marra in groote haast het bevel van haren 

vader opvolgde, zette deze zich op zijn gemak aan de tafel, 

stak zijn kort aarden pijpje aan, en zag slechts nu en dau 
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heimelijk naar het open venster, terwijl Evcestus hem met 

luider stem uit den Constitutionnel voorlas. Een schelmsche 

lach bedekte voor een oogenblik het baardige gelaat van St- 

MoN, toen hij, bij eenen heimelijken blik door het venster, 

een der konings jagers gewaar werd , welke echter dadelijk 

weder verdween. 

Na eene langdurige stilte stond Smmox op , sloot het ven- 

ster en hing er eenen ouden zak voor; vervolgens wendde 

hij zich lagchende tot Maria en zeide: » Zet uwe ledige pot- 

ten weder van het vuur af; ik heb trek in een gebraad ; 

wij hebben het zuur genoeg verdiend en ware een dezer 

groen-gerokte schelmen niet blind, zoo had ik thans een 

kogel in mijne maag, in plaats van den fazant, dien ik 

denk te eten.” 

Maria had oplettend geluisterd en een hemelsch lachje 

speelde om haren mond: want zeker was hij, dien haar va- 
’ der »eenen blinden groengerokten schelm,” noemde, hare 

Bexxor , die blind had willen zijn, — uit liefde tot haar. 

3. 

Nog den volgenden morgen verheugde zich Simon over 

het voorval van gisteren; hij verviel dikwerf in een schate- 

rend lagchen, wanneer hij er aan dacht; maar toch, de 

blinde koninklijke jager bleef hem raadselachtig en hij kon 

zich het gebeurde niet verklaren; want, dat hem een zijner 

vijanden, die sedert zoo langen tijd te vergeefs jagt op hem 

maakten, hem niet had willen zien, kwam volstrekt niet in 

hem op. 

Zweefde ook al eens eene gedachte aan Bexnorr hem voor 

den geest, zoo werd die toch dadelijk verworpen , want 

het likteeken op zijn voorhoofd , scheen hem duidelijk ge- 

noeg de gezindheid van dien koninklijken jager te doen 

kennen. 
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»Wij mogen niet weder zoo onvoorzigtig zijn, jongen „” 

zeide Simox tot zijnen zoon, »vanders zoude het ons toch 

eens slecht kunnen bekomen; wij zijn doer de domheid 

der konimklijke jagers al te gerust geworden; wanneer 

wij in het vervolg weder uitgaan, zee moet gij ten minste 

drie of vier springschoten leggen.” 

»Ik zoude het gisteren hebben gedaan, doch er zijn er 

geene meer „’ antwoordde Everenius. 

„Twee steken nog geladen in mijne weitasch: ik heb er 

gisteren niet aan gedacht; geef wat klei hier en den vorm, 

dan willen wij nieuwe maken, want zij blijven toch het 

beste middel, om de kerels van het spoor te brengen” 

Eucexws. bragt een voorraad van pottebakkers klei en twee 

plankjes, in wier midden eene dikke ronde pen stak van on- 

geveer drie duim lang en een duim dik. Dit waren de vor- 

amen tot het werktuig , welke Simon zeer vernuftig had uit- 

gedacht, om het goed gevolg zijner strooperijen te ver- 

zekeren. 

De zaak was zeer eenvoudig: hij maakte, met behulp 

van de pen, eene buis van klei, welker uiteinde gesloten was , 

van tamelijke dikte, en niet ver van het gesloten eind maakte 

hij een klein gat, zoo dat het ding er uitzag, als de loop 

van eenen houwitser in het klein. Vervolgens werd de klei 

gedroogd en gebakken, zoodat deze buizen eene tamelijke 

stevigheid hadden. Als zij nu gebruikt meesten worden , 

‚dan werden zij met een schot kruid en eene harde prop ge- 

laden; in het zundgat werd het einde eener lont zoo vast 

ingestoken, dat het er niet uit konde vallen. Voor dat nu 

„Smor het bosch inging, om een stuk wild te schieten , zond 

hij zijnen zoon naar een ander gedeelte van hetzelve , wer- 

waarts hij de koninklijke jagers wilde lokken. Euernus 

sloop vervolgens als een vos tusschen de struiken rond en 

legde, op eenen behoorlijken afstand van elkander, eenige 
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der buizen, wier lonten hij aanstak en sloop vervolgens of 

paar huis of zocht zijnen vader op. 

Wanneer nu het eerste schot ontbrandde, welks slag 

even als die eener buks klonk, snelden de op de loer lig- 

gende koninklijke jagers naar het punt toe, van waar de 

slag kwam, om den onbevoegden sehutter te betrappen; 

doch dat zij niemand vonden, is ons natuurlijker, dan het 

hun toescheen; zij konden zich de zaak volstrekt maar niet 

verklaren. 

Dat de schoten niet te schielijk op elkander, maar in 

behoorlijke tusschenruiimten moesten ontbranden, had Simon 

bij zijne berekening nict vergeten en gemakkelijk weten in 

te rigten, door de lonten nu eens langer, dan weder korter 

te maken. Had het schot zijne werking gedaan , zoo was 

Eueemwus den anderen morgen zorgvuldig bezig, de stukken 

der meestendeels gesprongene buizen op te zoeken , opdat 

dezen hunne listen niet mogten verraden. 

Terwijl Simox en zijn zoon met dezen arbeid bezig waren , 

zat Maria met haar naaiwerk aan het venster, doch de ar- 

beid wilde niet vlug van de hand gaan; alle oogenblikken 

bleef de naald rusten en de verandering harer gelaatskleur , 

zoodra zich maar een gedruisch nabij het huis liet hooren „ 

getuigde van de onrust en opgewondenheid, in welke zich 

hare ziel bevond. Het was heden een gewigtige dag voor 

haar — want in den loop van denzelven moest zich haar 

lot beslissen en — deze beslissing zag zij met angst te gemoet , 

daar zij na het gesprek van gisteren met haren vader, weinig 

goeds durfde hopen. 

Plotseling sloegen de honden aan. Voor de deur lieten 

zich voetstappen hooren en er klopte iemand aan. Simon 

zocht haastig zijnen arbeid te verbergen, bragt de honden 

tot zwijgen en riep: »binnen !” Maria’s hart klopte hoor- 

baar en een hevig rood overtoog haar schoon gelaat, toen 
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in de geopende deur een haar aangename en welbekende 

uniform zigtbaar werd; — doch hare verwachting werd be- 

drogen ; een haar geheel onbekend man, in de uniform der 

officieren van de koninklijke jagers, trad binnen. Simox was 

niet minder verrast dan Maria , hoewel ook om eene andere 

reden , want hij herkende dadelijk in den binnentredende , 

Graaf Vicror R......, dien hij, op de jagt steeds in het 

bijzonder gevolg des konings , met dezen dikwijls schertsend 

en lagchende had gezien. Wat had dit aanzienlijk bezoek te 

beteekenen ? bragt het hem goed of kwaad ? wat zocht hij bo- 

vendien in zijne woning? Deze gedachten , welke met blik- 

semsnelheid Smton’s hersenen doorkruisten , bragten hem zoo- 

danig in verlegenheid, dat hij, zonder een woord te kunnen 

uiten, voor den graaf stond, die hem met nieuwsgterige 

blikken opnam. : 

»Zijt gij Simon Lancnen?” vraagde de graaf; Simon ant- 

woordde met eene stomme buiging. 

»Ik ben,” ging de graaf voort, »door Zijne Majesteit den 

Koning gelast, naar de armen van dezen omtrek onderzoek 

te doen en diegenen te ondersteunen, die zich deze gunst 

waardig maken. Ook over u heb ik reeds dikwijls inlich- 

tingen ingewonnen, doch deze vielen meestentijds niet gun- 

stig voor u uit; daar nogtans niet altijd op het gerucht 

te vertrouwen is, zoo wilde ik u persoonlijk leeren kennen , 

voor dat ik u het aandeel onttrek ‚ hetwelk de milddadigheid 

des Konings voor iederen armen eerlijken man bestemd heeft. 

Van waar komt het, Ssmox, dat gij in uwen omtrek in zulk 

eenen kwaden reuk staat? Oude soldaten zijn anders meestal 

bemind en ik heb mij dus daarover des te meer verwonderd.” 

» Waarachtig , heer graaf” antwoordde Smmox , die zich on- 

dertusschen van zijne verrassing had hersteld, »ik kan daar 

niet veel op antwoorden; ik weet zeer wel, dat men mij 

niet bemind en dikwijls denk ik bij vrij zelven , dat mijn eenig- 
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zins somber karakter er wel schuld aan kan zijn, want an- 

ders kan ik mij, op mijn woord, den kwaden reuk niet 

verklaren, waarin ik op zulk eene onverdiende wijze 

sta.” 

»Maar Simon, wanneer men het algemeen gerucht geloo- 

ven moet, dan zijt gij een wildstrooper, en het stroopen 

van wild is tegen de wetten; het is thans een misdrijf, 

in vroegere tijden was het meer dan dat.” 

»Het is waar, heer graaf, en wie weet of niet spoedig de 

tijd zal komen, dat het in het geheel niets meer zal te be- 

teekenen hebben. Ik weet het wel , dat de woorden van het 

wetboek tegen mij zijn; doch alles, wat door menschen 

gemaakt is, is vergankelijk en duurt slechts eenen korten 

tijd — begrijpt ge, en daar de natuur-wet het eenen armen 

duivel niet verbiedt, zijne kinderen voor den hongerdood te 

bewaren, zoo volg ik hare aanprijzing en laat de men- 

schen praten.” 

»Gij drijft dus geen handel door het verkoopen van 

wild?” 

»Nooit heb ik dat gedaan, heer graaf, daarop geef ik u 

mijn woord van eer, want deed ik dat, dan zoude ik niet 

in eene woning behoeven te leven, die misschien voor een 

jagthond des konings te slecht zoude zijn.” 

» Maar Simon, waarom zoekt gij niet op eene andere wijze 

uw brood te verdienen , die meer met de wetten overeen- 

stemt en minder gevaarlijk voor u is?” 

„Heer graaf, ik was sedert mijne kindschheid soldaat; ik 

ben onder gevaren opgegroeid ; het gevaar is mij eene aan- 

gename gewoonte geworden; ik kan slechts met de wape- 

nen omgaan en — een oud soldaat werkt niet gaarne, In 

den oorlog waren wij de heeren , de boer moest gehoorza- 

men; — ik zoude geen vrolijk oogenblik meer hebben-, 

als ik eenen boer, die nooit in zijn leven kruid heeft 
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geroken, voor eenige stuivers moest dienen, — het zoude 

mij geheel onmogelijk zijn.” 

»Zijn dat uwe kinderen, Simon?” ging de graaf na eenig 

stilzwijgen voort, terwijl hij Eucexms en Maria met eenige 

belangstelling beschouwde. 

»Ja, mijnheer de graaf.” 

» Welnu , gij moest om hunnentwil zulk een gevaarlijk 

handwerk opgeven , want, in weêrwil van al uwe listen, kunt 

gij toch eens den dienaren der wet in de handen vallen , 

of een kogel kan aan uw leven een einde maken, en wat 

zal dan hun lot zijn 2?” 

»Ja — dat ís alles zeer waar; doch waarmede moet ik 

hen en mij voeden ? ik ben te oud om te dienen en ook 

te stijfhoofdig, en bedelen…” 

sNeen, Smonx, daf is mijne meening niet. De Koning 

heeft mij opgedragen, u dit geld ter hand te stellen ; hij kent 

uw’ naam als dien van eenen voortreffelijken schutter en gij 

weet , hoe veel prijs hij op zulke bekwaamheden stelt; ik 

geloof dus wel, dat hij niet ongenegen zoude zijn, uwen 

toestand te verbeteren, wanneer gij uwe oude levenswijze 

wilt laten varen.” 

De jagt er aan geven? neen , nooit !” riep Smtox geheel 

verschrikt uit. 

De graaf lachte en kreeg eene rol van honderd vijftig fran- 

ken uit zijn zak, die hij open maakte en den inhoud 

op de tafel uitschuddende, zeide hij; »Neen, Smor, 

ik weet wel, dat het eenen ouden jager onmogelijk is, en ik 

kan u beloven, dat de Koning u genoeg gelegenheid zal ge- 

ven, uwe schietkunst uit te oefenen.” 

De klank van het geld en de op de tafel liggende vijf- 

frankstukken schenen in Simon eene hevige aandoening te 

weeg te brengen. Sedert langen tijd had hij geen geld in han- 

den gehad; — het viel hem in, dat zijne buks reeds zeer 
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oud was; dat hij voor zieh en voor de zijnen kleederen noo- 

dig had; dat zijne hut op het punt stond om in te storten 

en dit geld meer dan voldoende was, om zijne bescheidene 

wenschen te bevredigen. De gedachte, dat de Koning hem dit 

schonk , van wien hij in het minst zulk eene weldaad niet 

had verdiend, dien hij zoo dikwijls door zijne stoute stroo- 

perijen had beleedigd, verwekte in zijn, anders als versteend 

hart, eene buitengemeene aandoening en onwillekeurig ont- 

snapten hem de woorden : » God zegene den Koning ! — nooit 

zoude ik hebben geloofd, dat hij aan. mij, armen duivel, 

zoude denken.” 

»Hij denkt met liefde aan alle zijne onderdanen en helpt 
hi elken ongelukkige gaarne ,” antwoordde de graaf; » vervoeg 

u bij de eerstvolgende jagt, hij wil u leeren kennen.” 

Er werd aangeklopt; de deur werd geopend en Maria 

gaf een luiden gil, terwijl zij verbleekte — want Bexsorr 

trad binnen. De knappe jongman was in gala-uniform, 

welke zijne slanke gestalte nog meer deed uitkomen; 

de zwarte lokken waren zorgvuldig opgemaakt en het 

kleine kneveltje op de bovenlip sierlijk gekruld; hij zag er 

uit als een bruidegom, gereed staande om met zijne bruid 

voor het altaar te treden. Srmoxs voorhoofd fronsde zich 

op het zien van den jeugdigen jager; zijn gelaat kleurde 

zich rooder , terwijl hij hem , met sombere bhkken vragend 

tegentrad. Bexvorr boog zich, met eene verontschuldiging je- 

gens den graaf, en wilde zich weder verwijderen; doch deze 

drong hem, zich door zijne tegenwoordigheid niet terug te 

laten houden , om zijne zaken met Simox af te handelen. 

»Ik weet niet, welk eene zaak de koninklijke jager Bex- 

nor met Sison Larcuer kan te behandelen hebben en ik ben 

werkelijk begeerig te hooren, wat hem herwaarts voert „” 

zeide Simo, in wien de toorn begon op te stijgen; 

welke kem telkens aangreep op het zien van den man, dien 
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hij om vele redenen vijandig was. Vooreerst werd de betrek- 

king van koninklijken jager door hem gehaat, gelijk de jagt- 

hond door het hert; verder had Bexxomr hem gewond en de 

plaats, waar zich het, op dezen oogenblik, bloedroode 

likteeken bevond, vertoonde maar al te duidelijk hoe goed 

het schot gemikt was; doch misschien zoude Smmor hem dit 

alles hebben vergeven, als er niet eene andere aan- 

leiding tot haat had bestaan, die hij voor zich zelve niet 

gaarne wilde bekennen. Den ouden soldaat was de roem 

meer waard dan het leven: de roem, die hem den naam 

van den besten schutter en kundigsten jager in het ge- 

heele district verworven had; slechts Bexsoir alléén wera 

kem gelijk gesteld; ja vele schatteden dezen nog hooger en meer 

dan eens had hij den prijs boven Simon weggedragen: — 

dat kon hij Lem nooit vergeven en ieder, die de jagers 

kent, zal toestemmen, dat zulk eene ijverzucht wel in haat 

kan ontaarden. 
ki] » Simon,” zeide de jonge man tot den strooper ; » uwe ont- 

vangst belooft mij een slecht antwoord op het aanzoek, dat 

ik ute doen heb; — ja, een aanzoek,” bevestigde hij op 

Simon's vragenden blik, »het moge u vreemd voorkomen , 

doch de dingen loopen dikwijls wonderbaar: — laat mij 

uitspreken ; ik wil tot u spreken, als een man tot 

een man, — geef mij daarna een bepaald, verstan- 

dig antwoord, zoo als ik van u mag verwachten ; doch 

overweeg mijne woorden wel en overhaast u niet. — Gij 

hebt eenen wrok tegen mij en ik wil hier niet over de oor- 

zaak daarvan spreken; nogtans bid ik u, te overwegen, dat, 

wat ik mogte gedaan hebben, ik overeenkomstig mijnen pligt 

handelde ; aan eenen ouden soldaat behoef ik daarover geen 

verdere inlichting te geven, — gij weet , wat dienstpligt heet, en 

wat deze eischt; gij zult mij derhalve, wanneer gij de zaak 

in koelen bloede overlegt, moeten verontschuldigen en zelfs 
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moeten bekennen, dat gij in mijne plaats even zoo zoudt 

hebben gehandeld. — Ik bemin uwe dochter, Ston, ik 

word weder bemind en vraag u om Maria’s hand. Ik heb een 

goed ambt, hetwelk mij en mijne vrouw kan onderhouden, 

en de tevredenheid en gunst mijner chefs blijft mij er borg 

voor, dat mijn toestand met der tijd nog verbeteren zal. 

Dat is mijn eenvoudig eerlijk verzoek, — geeft mij eeu 

gelijk antwoord.” 

>Nu Simon, gij aarzelt,” nam de graaf het woord op, 

»mij dunkt, dat het aanzoek van Bexxorr eervol en wel aan- 

nemenlijk is. Hij is de vlugste en knapste jager onder 

het geheele jagtpersoneel des konings, de lieveling van den 

kroonprins en tegen zijn karakter kunt gij niets in te 

brengen hebben. — Zie, uwe dochter, Sion, de tranen, 

die van hare wangen rollen, en de houding, met welke zij 

uw antwoord verwacht, moeten uw vaderhart treffen en den 

haat verstikken, dien zich zoo ten onregte, jegens haren 

minnaar daarin heeft geworteld.” 

Toen Simon nog altijd zwijgend en somber op den grond 

staarde, voer de graaf voort; » Denk aan het geluk van uw 

kind, offer het niet aan eenen dwazen haat op! Hoe spoe- 

dig kan uw leven eindigen, — dan staat zij alleen en 

verlaten, arm en hulpeloos in de wereld, want wie zoude 

zich — bedenk dat wel — wie zoude zich over de dochter 

van Simon Larcner ontfermen?” 

» Heer graaf,” antwoordde Simox, na langdurig stilzwijgen, 

»duid mijne vrijpostigheid niet ten kwade; ik vind het 

natuurlijk, dat mijnheer de graaf K... anders denkt, als 

de arme verachte Sox; ieder heeft zijne eigene wijze van 

zien, en wat mij betreft , ik houde de mijne voor de beste. — 

Nooit, zoolang ik leef, moet zich de hand van dengenen 

met die mijner dochter vereenigen, die het bloed van haren 

vader vergoten , die met ket doel, hem te dooden, verra- 
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derlijk, uit eene hinderlaag , op hem geschoten heeft. Hier 

ziet gij het likteeken , heer graaf! het spreekt luider dan al 

uwe bewijzen — aan dezen man, die om de hand mijner 

dochter vraagt, heb ik het te danken ; nu ziet gij mijn be- 

sluit Benxormr.” Hierop stapte hij schielijk de deur uit en 

liet de arme beminnenden aan hunne smarten en den graaf aan 

zijne verbazing over, door de bepaalde standvastigheid met 

welke een mensch, die in de diepste ellende leefde, een 

aanzoek konde afwijzen, hetwelk duizenden van zijnen 

stand en in zijnen toestand nog veel grootere beleedigingen 

zoude hebben doen vergeten. — 

(Vervolg hierna.) 

EG EEE — 

ALLERLEI. 

WAARSCHUWING. 

Voor dat ik U eenige bladen uit mijn dagboek tot laad- 

papier reik, vermeen ik een’ driekanten waarschuwings paal 

op het jagersplein te moeten plaatsen : het hangt namelijk 

van de al of niet plaatsing dezer stukjes af, of ik er meer 

mag inzenden. 

Dat de bepaling, het schadelijk gedierte in zijn geheel te 

vertoonen, doelmatig kan zijn, zal uit de volgende gebeur- 

tenis blijken. Zekere Vossengraver bespeurende dat zijn 

hondje de jonge vossen had opgevreten , grijpt zijn geweer, 

schiet den braven hond dood, opent hem het lijf en haalt 

er drie jonge vossen uit. 

De jager van zeker landgoed raakt op zijn’ hond zoo in toorn 

ontstoken, dat hij zijn mes trekt en hem den strot afsnijdt. 
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Een ander jager verzocht aan eene geringen mans woning 

om wat te drinken; dit-werd hem gereikt, onder belofte 

van den haas niet dood te schieten, die tot vermaak van 

den eigenaar zijn verblijf in den tuin hield. Eene vol- 

gende reis was de bewoner niet te huis: nu was de ver- 

zoeking te groot; de tuin werd nagezocht, en de haas in 

zijn leger gevonden. » Dood schieten mag ik u niet, dat heb 

ik beloofd „” zoo sprak de jager, » maar slaan?” hij keert 

zijn geweer om, slaat den haas dood , maar ook de kolf van 

zijn geweer aan splinters. 

Kan men zich verwonderen als dergelijke ruwe menschen 

ongelukken krijgen? en dit op een tijdstip, niet overeen. te 

brengen met het laatst der vorige eeuw, maar in de jong- 

ste dagen gebeurt , terwijl men er op uit is het geweer, in nog 

hartstogtelijker werkende handen en buiten minder opzigt te 

brengen. — rr 

STERK VOSSEN VOER. 

Mijnheer N. verhaalde mij, dat hij het vossen vangen in 

zijne jeugd zoo zeker had, dat hij dacht, dat er geen meer 

waren; nogtans kwam een vriend van zijn’ vader klagen 

over de schade, die hij door de vossen ondervond. » Dat is niets’ 

was het antwoord, »ik zal u mijn zoon zenden.” — Deze 

vervolgde : » Om van mijne zaak nog zekerder te zijn, maakte 

ik een versch voêr klaar, zette mij te paard en draafde 

er welgemoed naar toe. De bestemming naderende, 

hoorde ik aan mijn mantelzak knagen; ik vermoedde den da- 

der, maar dorst niet om te zien. De knecht, die mij zag ko- 

men , gaf ik een wenk; hij begreep mij dadelijk ,‚ opende en 

sloot onmiddellijk achter mij de koetshuis-deuren. 

Ik had er al vast één, zeide hij en de anderen ving ik 

nog wel zoo gemakkelijk. v. V. 

mm 
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IETS OVER DE HOUTSNIP. 

DOOR 

A. H. VERSTER VAN WULVERHORST. 

Wanneer in de laatste helft van October, het ruwe na- 

jaarsweder invalt en zich nu en dan eene bonte kraai 

begint te vertoonen, dan ontstaat er in het gemoed van 

den echten jager een onbestemd verlangen, iets raadselach- 

tigs, waarvan hij zichzelven moeijelijk rekenschap weet te 

geven: elken morgen is zijn eerste blik naar buiten op den 

windwijzer gerigt; en des avonds ziet men hem den alma- 

nak opnemen, om zich met de phase der maan bekend te 

maken. — Soms ziet men hem zijne aanteekeningen van 

vroegere jaren doorsnuffelen, om na te zien, wanneer hij 

telkens de eerste houtsnip vond en dan komt hem tevens 

de plaats, waar zulks gebeurde, voor den geest. — Zijn 

anders zoo geruste slaap wordt door droomen afgewisseld , 

waarin hem bosschen , het geluid der belletjes van de zoe- 

kende honden en het welluidende gefladder der opvliegende 

houtsnippen aan de verbeelding voorbij zweven. Onrustig 

wendt hij zich op het leger om , en wanneer hij , uit zijnen 

droom ontwakende, den storm daar buiten hoort loeijen 

en de regenvlagen nederstorten, dan treden de droomge- 

stalten met een nieuw leven in zijne verbeelding te voor- 

schijn : hij herinnert zich de genoegens, die hij vroeger op 

de snippenjagt smaakte en die gelukkige dagen in zijn leven, 
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aan welker avond hij met een half dozijn of meer snippen 

huiswaarts keerde. Zoo geheel in zijne mijmeringen verdiept 

eu in de gelukkigste herinneringen verzonken, slaapt hij 

weder in, om met den dag te ontwaken. 

De eerste blik is naar de lucht: deze is woest en buijig ; 

de windwijzer duidt eene noordwestelijke windstreek aan. — 

Indien de jager gehuwd is, dan wordt hij door zijne be- 

zorgde wederhelft, die het weder daar buiten hoort, aan- 

gemaand , om toch niet in het barre jaargetijde , bij wind en 

regenbuijen ter jagt te trekken, terwijl eene toespeling op 

zijn rheumatisme, deze aanmaning vergezelt. — Onder het 

aankleeden beweert kij daarentegen: dat het weder toch 

eigenlijk zoo slecht niet is, als het wel schijnt ; dat de lucht 

reeds begint op te klaren en het gewisselijk een fraaije 

herfstdag zal worden ; waarbij hij zich laat ontvallen, dat A. 

reeds een houtsnip gezien en B, er eene geschoten heeft; 

en hij eindigt met zich weder zoo geheel in de houtsnip- 

pen te verdiepen, dat het niet onmogelijk zoude schijnen, 

wanneer hij bij het afscheid, in distractie , zijne ega een 

»adieu , lieve houtsnip !’* toevoegde. — Beneden komende, 

vindt hij zijn’ ouden jager, die hem, reeds met de weitasch 

omhangen, de koffij voorzet en verzekert, dat er dezen 

nacht stellig snippen moeten zijn gekomen; dat er in dat 

en dat bosch en op die en die plaats gewisselijk zullen te 

vinden zijn; dat het weder wel niet best is, maar toch 

ook niet zoo heel slecht en dat het weêrglas goed weder 

schijnt aan te duiden. — Na een bespoedigd ontbijt wordt 

de kiel aangetrokken en nu gaat het door storm en regen 

naar buiten, 

Naauwelijks op weg knikt een knap buurmeisje den jager 

een’ goeden morgen toe en deze laat niet na zijnen heer 

op te merken, dat dit een goed voorteeken is, en bijna 

gelijktijdig trekken eenige bonte kraaijen door de lucht; on- 
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der het bepraten van dit tweede gunstig voorteeken is men 

in het veld gekomen. — De lievelings-plaatsjes voor hout- 

saippen, worden na elkander afgezocht en telkens na eene 

vergeefsche moeite, troost men zich onderling met het 

vooruitzigt , van en nu stellig, eene op het volgende te zul- 

len vinden. — Zoo raakt de dag ten einde en , moedeloos, 

tamelijk nat en doorwaaid, komt men te huis, zonder eene 

enkele snip gezien te hebben; terwijl op den terugweg vas- 

telijk wordt voorgenomen , bij zulk weder niet weêr op de 

jagt te gaan, onder de gevolgtrekking, dat er nog geene snip- 

pen zijn, dat zij niet vóór met de volgende maan zullen 

komen , dat het eigenlijk dwaas is, door zulk een weder 

in de bosschen rond te loopen, als er toch geene snippen 

zijn enz. — 

Doch door de zorg van de vrouw des huizes, welke 

evenwel eene gemoedelijke toespeling op hare voorspellingen 

van dezen morgen niet kan achterhouden, is alles ter ver- 

zorging en verkwikking van den uit- en inwendigen mensch 

in gereedheid, en spoedig is men in de drooge kleeding, op 

den gemakkelijken stoel, bij den warmen kagchel gezeten ; 

terwijl de voorbereidselen tot het verkwikkende maal zich op 

den disch vertoonen. — Reeds na het afleggen der natte 

kleederen, begon het beeld der geleden ongemakken en 

ondergane teleurstellingen op den achtergrond te treden; 

maar wanneer , na het genoten maal, de cigaar onder een 

glaasje ouden wijn , is ontstoken , dan is die herinnering spoc- 

dig uitgewischt en de droombeelden van den nacht en de 

vooruitzigten van den morgen treden, met nieuwen glans 

in hare plaats; in één woord : voor het ter ruste gaan wordt 

den jager gelast om, als het weder niet al te slecht is, 

toch vooral niet te laat te wekken. Deze verzekert, dat 

de lucht helder is, de wind gunstig en dat er dien nacht 

snippen moeten komen; en....de volgende dag levert Ld 

5, q 
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niets anders op, dan de herhaling van den vorigen. — Zóó 

is het u allen, hartstogtelijke snippen-jagers ! zóó is het mij 

gegaan; zóó zal het na ons nog velen gaan, althans zoo 

lang er houtsnippen in de wereld zijn. — 

Dat ik eene beschrijving van de gedaante en het veder- 

kleed van dit, door alle echte jagers geliefkoosd wild, ach- 

terwege late, zal wel niet worden afgekeurd. Maar evenzeer 

meen ik, dat de hierbij gevoegde lithographie , naar eene 

mij toebehoorende , oorspronkelijke teekening van den beroem- 

den vogelschilder Worr , waarop twee stuks , in echt karak- 

teristieke houdingen voorkomen, welkom wezen zal. — 

Het eenige onderscheid tusschen het wijfje en het mannetje 

is, dat bij het laatste de buitenbaard der eerste slagpen 

“zaagswijze bruin en zwart is geteekend , terwijl bij het eer- 

ste de bruine kleur door licht stroogeel wordt vervangen, de 

zaagsgewijze teekening minder merkbaar is en bijna altijd 

door eene regte langs-streep wordt vervangen. 

De houtsnip , aan welke eene plaats onder de echte trekvo- 

gels toekomt, moet beschouwd worden, meer tot de nacht- dan 

tot de dagdieren te behooren ; van daar dat zij zich over 

dag het liefst in de donkere, lommerijke hoeken der bos- 

schen en heggen ophoudt, en ofschoon zij, wanneer zij 

door niets verontrust wordt, ook over dag aldaar haar 

voedsel zoekt, geeft zij echter aan den nacht daartoe de 

voorkeur ; want gedurende den dag drukt zij zich bij het 

minste naderende geluid en brengt het grootste gedeelte 

daarvan in rust door , doch zoodra de avond invalt, vliegt 

zij, gedurende eenigen tijd rond, even als bij het aanbre- 

ken van den dag, wanneer zij, alvorens het dagverblijf te 

betrekken, bek en pooten afwascht ‚om die van de aarde, 

welke door het boren en krabben, gedurende den nacht daar- 

aan kleeft, te zuiveren. — Haar voedsel bestaat uit aard- 

wormen, kleine torren en derzelver maskers , slakjes enz. ; 
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het moet dus bevreemding baren, dat sommige der oude na- 

tuurkundigen , daaronder ook zaden en andere vóortbreng- 

selen van het plantenrijk hebben opgenoemd; ofschoon het 

niet onmogelijk is, dat houtsnippen , welke toevallig den win- 

ter overblijven, bij het bevriezen van den grond en het 

ontbreken van dierlijk voedsel, om het leven te houden, 

hare toevlugt tot plantaardig voedsel genomen hebben. 

Hoewel toevallig enkele houtsnippen- hier te lande broeden, 

kan men haar niet anders dan onder de trekvogelen re- 

kenen. — Hare gewone broedplaatsen zijn het noordelijk 

gedeelte van Zweden, Rusland en Lithauwen ; terwijl zij in 

het laatst van. Oetober en het begin van November hier door 

trekken, om den winter in het. Zuiden door te brengen. — 

Zij volbrengen hare reizen meestal des nachts, en: het is 

moeijelijk te bepalen, of zij met geheele vlugten , dan wel af- 

zonderlijk de reis aannemen. — Aan de groote bergketenen 

van het zuidelijk Europa schijnen zij eerder strijk- dan trek- 

vogelen, vermits zij, volgens de meening van eenige na- 

tuurkundigen, op de toppen der bergen. broeden en des 

winters naar de vlakten afdalen. — Intusschen blijft de 

wijze , waarop de: snippen trekken, steeds geheimzinnig, en of- 

schoon een bekend schrijver, Macré pe Maroures (1), verze- 

kert, dat er eene, uit eene vlugt van 50 à 60 stuks, welke 

over dag trokken , door een boer geschoten werd, zoude 

ik tot het gevoelen overhellen, dat de snippen in den regel 

gedurende den nacht, dikwerf alleen, maar meestal in: kleine 

gezelschappen trekken. — Wat het trekken over dag aan- 

gaat , heb ik slechts eenmaal eene enkele , welke scheen te 

trekken, in de maand October des namiddags, vrij hoog door 

de lucht zien vliegen. — Wat evenwel het trekken des 

machts , in kleine vlugten betreft, hiervoor meen ik het vol- 

(1) La Chasse au Fusil, Paris 1788, pag. 870. 
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gende voorval als bewijs te mogen aanvoeren: In het laatste 

gedechte van October 1856 had ik, bij gunstigen wind en 

maanstand, drie dagen achter elkander , eene streek langs den 

duinkant, waar gaarne snippen liggen, te vergeefs afge- 

zocht en, hierdoor ontmoedigd, nam ik mij voor, den vol- 

genden dag in het duin op patrijzen te gaan jagen, om tevens 

mijne oude teef , welke op de snippen uitmuntte, een’ rust- 

dag te verschaffen. — Ik begaf mij alzoo des morgens met 

eene jonge teef te veld, tocn bij het opgaan van den duin- 

kant, de hond onverwachts eene houtsnip uit een elzenstruik 

opdeed, welke ik gelukkig schoot; hierdoor kwam ik op 

het denkbeeld , dat er dien necht snippen gekomen waren en, 

hoewel mijn jonge hond nog geheel onbedreven in de snip- 

penjagt was , besloot ik weder het hout langs den duinkant 

af te jagen. Omstreeks een kwart uur had ik gezocht, zon- 

der eene snip te vinden, toen de opziener der jagt, op het 

schot afgekomen , zich bij mij vervoegde. — Hij verzekerde 

mij, dat ik wel geene snippen meer zoude vinden, vermits 

er nog nergens waren en hij er, des avonds te voren en 

des morgens , geene enkele had zien trekken enz. — Intus- 

schen wilde ik het niet opgeven en bleef den houtkant afja- 

gen, maar te vergeefs ; zóó was het middag geworden en 

de gansche streek was afgezocht, met uitzondering van een 

klein elzenbosch, hetwelk nu ook nog met behulp van den 

opziener, maar zonder gevolg, doorzocht werd. Nevens 

dit bosch bevindt zich een laantje, aan welks buitenzijde 

een aardwal, waarep enkele werftenstruiken voorkomen, 

uit een van welke, bij het teruggaan, zes houtsnippen te 

gelijk, even als eene vlugt patrijzen , opsprongen , waarvan 

er eene door het eerste schot viel: het tweede miste. In- 

middels zagen wij de snippen wt elkander, in eene heg langs 

den duinkant , nnedervallen en het geluk was mij zoo gunstig , 

dat zij m korten tijd mijne weitasch vulden. — 
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Evenzeer alsdit voorval ten bewijze strekt, dat volhouden 

dikwerf met een gunstig gevolg bekroond wordt, kan men 

er tevens uit afleiden, dat de snippen veelal in gezelschap 

hare reis volbrengen; te meer, daar het dikwerf gebeurt 

dat men eenige snippen zeer digt bij elkander vindt, daar , 

waar des daags te voren, geene te vinden waren en zij even- 

zeer den volgenden alle weder verdwenen zijn. 

De snippen bezoeken op den doortrek onze streken twee- 

maal in het jaar, te weten: in het laatst van October en 

het begin van November, en in het laatst van Februarij en 

het begin van Maart; toevallig blijft nu eu dan een koppel 

broeden (1), maar dit is eene uitzondering op den regel. 

Gedurende den trek in het voorjaar, ziet men des avonds 

dikwerf twee of drie snippen, onder het maken van een 

moeijelijk te beschrijven kwiekend en krassend geluid, spe- 

lende rondvliegen; dit is altoos een paartje, of twee man- 

netjes, welke om het bezit van een wijfje strijd voeren en 

ik zoude derhalve de meening aankleven, dat zij meestal ge- 

paard, op hunne broedplaatsen aankomen. 

Het nest der snippen ligt in eene kleine holte op den 

grond onder het hout en wordt met eenige kleine rijsjes en 

grashalmen bekleed. — Het getal der eijeren bedraagt 4 tot 

B stuks, welke geelachtig en aan het boveneinde met bruin- 

roode vlekjes geteekend zijn. Zij worden in drie weken door 

het wijfje uitgebroeid en zijn, in evenredigheid met de ge- 

stalte der snip, vrij groot. De jongen, welke dadelijk met 

de ouden medeloopen, zijn met een grijs dons bedekt ; ter- 

wijl zij, door het snel wassen der vleugelen, spoedig kunnen 

vliegen. In October hebben zij het volkomen vederkleed 

der ouden en kan men haar enkel nog aan de dikkere knic- 

gewrichten onderscheiden. 

(1) Zulks was in dit voorjaar het geval in de nabijheid van 
’s Gravenhage. 
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Er is veel geschreven en er wordt veel gesproken over 

verschillende soorten van houtsnippen en sommige onder de 

Duitsche schrijvers zijn zoo ver gegaan, dat zij tot drie 

soorten meenen te onderscheiden. — Ik moet rond uit be- 

kennen, dat ook ik gedurende vele jaren in de overtuiging 

verkeerd heb, dater twee soorten van houtsnippen, namelijk, 

de groote of zoogenoemde uilenkop, en de kleine , zooge- 

noemde St. Martens-snip of blaauwpootje, bestonden ; maar 

door een naauwkeurig onderzoek, in verband met de ver- 

scheidenheden, welke zich bij zoo vele trekvogels doen op- 

merken , ben ik van dit denkbeeld geheel teruggekeerd en be- 

schouw ik deze verscheidenheden onder de houtsnippen thans 

als niets, anders dan verschillende rassen , gewijzigd door de 

luchtstreek, onder welke zij hare gewone broedplaatsen 

hebben ; dewijl het genoegzaam bekend is, dat elke familie 

van trekvogels steeds hare oude broedplaats blijft bezoeken ; 

en zulks te meer nog, daar ik eene derde verscheidenheid 

heb waargenomen , welke in grootte met den uilenkop en in 

kleur der pooten met den blaauwpoot overeenkomt. 

Er is wel niemand onder ons, die zich niet herinnert se- 

dert zijne jeugd over het afnemen der houtsnippen te hebben 

hooren klagen en die ook zelf daarover, in ongunstige 

jaren , geene klagten heeft aangeheven ; hoewel deze klag- 

ten niet geheel ongegrond schijnen, mag ik evenwel mijn 

gevoelen niet verbergen, dat ze wat overdreven zijn en 

men dikwijls genegen is, voor een saizoen als dat van 1850, 

de voorgaande, meer gunstige, over het hoofd te zien. — 

Ik ontleen dit gevoelen uit de mij geblekene daadzaak, dat 

reeds in 1560 (f) van de vermindering der houtsnippen 

werd gesproken, en niemand zal toch wel willen tegenspre- 

ken dat, wanneer deze vermindering regelmatig sedert dien 

(1) Rekening van den ontvanger der wildernissen van Holland, 

van den 16den Mei 1560. 
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tijd had blijven aanhouden, er nu wel bijna geene snippen 

meer zouden voorkomen. Dat, van de andere zijde: het 

ontginnen der gewone broedplaatsen; het uithalen der eije- 

ren van de houtsnippen om die, even als hier de kievits- 

eijeren te verkoopen; de meerdere volkomenheid der jagt- 

geweren en het toenemen der jagtliefhebbers , gepaard met 

het verderfelijke schieten der snippen in het voorjaar, gedu- 

rende het rondvliegen des avonds, door geheel Duitschland , 

waarbij meestal het vooruitvliegend wijfje sneuvelt, — dat 

dit alles van nadeeligen invloed op de voortteling zijn 

moet , zal wel boven allen twijfel verheven zijn. 

Vóór dat het schietgeweer zoodanig was ingerigt , dat het 

ter jagt en tot het schieten van vogels mn de vlugt konde aan- 

gewend worden , werden de snippen door middel van vlou- 

wen en aardstrikken gevangen, en indien zulks enkele reizen 

door middel van valken geschiedde, zal het wel toevallig ge- 

weest zijn. — In het oudste Fransch werk over de jagt 

vindt men eene vangwijze beschreven, welke aldaar »àla fo- 

letoure’” genoemd wordt en daarin bestond, dat men in een 

brninkleurig gewaad en kap gekleed, waarin gaten voor de 

oogen waren, op de knieën, met kleine krukjes onder de 

armen „door de bosschen kroop en wanneer men eene snip 

zag, haar door het spelen met twee kleine stokjes, van 

roode lapjes aan de uiteinden voorzien, bezig hield en 

haar alsdan eenen, aan het uiteinde eener gaarde beves- 

tigden , strik om den hals wierp en haar zoo ving (1). — 

Hoe onwaarschijnlijk het gelukken dezer vangwijze ook zijn 

moge, wij vinden haar ook bij Burro, welke het BeLox 

heeft nageschreven, vermeld onder den naam van » fola- 

(1) Deze wijze van snippenvangst is reeds door mij vermeld 

als bijdrage in het Macazisn voor Jactuiermensens, bij den 
uitgever, van dit)tijdschrift vroeger verschenen , bl. 86, waar, 

door eene drukfout, »roidecos’’ in plaats van rwidecas’’ vaorkomt, 
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trerie (4),” en geheel overeenkomstig met die, welke in 

het Fransche werk le Roy Modus et la Royne Racio beschre- 

ven is. 

Wat er ook van zijn moge, de houtsnip wordt algemeen 

voor een zeer domme vogel gehouden , hetwelk , mijns in- 

ziens, alleen daaraan is toe te schrijven, dat zij bij helder 

daglicht niet zoo goed zien, als in de morgen- en avond- 

schemering of in heldere nachten. Van daar dan ook, dat 

zij in Spanje gallina ciega (blind hoen) genoemd worden (2). 

Intusschen wordt deze mindere scherpheid van gezigt dub- 

bel opgewogen door het uiterst fijn gehoor, dat deze vogel 

bezit, en genoegzaam door de meer dan gewoonlijk groote 

oorschelp wordt aangeduid. Dit orgaan is zoo scherp ont- 

wikkeld, dat de snip het minste geritsel hoort, en het is van 

het hoogste belang , dit steeds bij het jagen op houtsnippen 

in het oog te houden, en zoodra men merkt, dat de hond 

voor eene snip aantrekt of staat, zich van alle spreken te 

onthouden; vermits het zeker is, dat de snip bij het op- 

springen steeds van die zijde afvliegt waar zij eenig geluid 

vernam. — Zoodra de hond staat , moet een jongen voorzig- 

tig achter denzelven omgaan en alsdan, onder het maken 

van eenig geluid, op den jager afkomende, de snip opstooten, 

wanneer ze meestal aan de zijde van den jager uit het hout 

zal komen. Ten einde te kunnen hooren , waar zich de hond 

bevindt, is het noodig, dat deze van een helklinkend belletje 

voorzien zij. Indien de snip bij het opvliegen een zeker 

geluid, eenigzins naar het klokken eener hen zwevende, 

laat hooren, ligt er meestal eene tweede snip in de nabijheid. 

Eer ik van onzen lievelingsvogel afstappe, moet ik nog 

eene oude overlevering vermelden, volgens welke de hout- 

(1) Hist. nat., Oiseaux, 7de deel, bldz. 468, der oorspron- 

kelijke uitgaaf. 

(2? La Chasse au Fusil. Paris 1788. pag. 374, 
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snipppen in Hessen , in 1646, voor ket eerst zouden gezien 

zijn, en welke in het geslacht van den voormaligen houtvester 

van het Langenhainer bosch Scuremer bewaard is gebleven (4) ; 

een verschijnsel, hetwelk moeijelijk te verklaren is, tenzij 

men aanneme, dat deze vogelen vroeger wel voorkwamen, 

maar alstoen voor het eerst zijn opgemerkt. Hoe dit zij, 

de overlevering vermeldt tevens, dat men de geschotene on- 

bekende vogels aanvankelijk niet dorst eten, in de veron- 

derstelling, dat ze vergiftig zijn konden; een denkbeeld, 

waarvan men, na ze eenmaal geproefd te hebben, gelijk 

van zelf spreekt , spoedig terugkwam. 

En nu besluit ik met den wensch , dat allen, die mijn ge- 

schrijf lezen , voor zoo verre zij echte liefhebbers der snip- 

penjagt zijn, in dit saizoen cenen rijken buit mogen maken 

en, indien het zijn kon , zoude ik er wel gaarne den wensch 

bijvoegen, dat ze allen de éérste snip schieten mogten ; maar 

dit kan slechts aan één onder ons ten deel vallen, en dat 

het voor een benijdenswaardig geluk wordt gerekend, blijkt 

genoegzaam uit den blik, met welken men de vederen der éérste 

houtsnip op den hoed of muts van zijnen trouwsten jagt- 

makker aanziet, vooral wanneer men er zelf nog geene 

ten toon kan spreiden. Afgunst mag ik het niet noemen, 

want die woont in de borst van den echten groenrok niet, 

maar dat het er na aan verwant is, wie zal dit tegenspre- 

ken? En hiermede... .. gelukkige jagt! 

(1) Von Warpencen, Weidmanns Feierabende, ill, pag. 116. 



Aan de Redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor 

Jagtkunde. 

Munneer pe RepAcreur ! 

Op de verzekering steunende, die in het onlangs verspreid 

Prospectus van het Nederlandsch Tijdschrift voor Jagt- 

kunde is gegeven, dat UEd, bereid is, elke zienswijze te 

eerbiedigen, die mogt kunnen worden geopenbaard omtrent 

eene nieuwe in te voeren jagtwet, en wenscht, dat de even- 

tuêle mededeelingen niet mogen ontaarden in eenen onge- 

pasten pennestrijd, en vrij mogen blijven van personaliteiten 

hoe ook genaamd, aarzel ik niet, U mijne gedachten 

omtrent dat deel onzer wetgeving, zoo als die in de ne- 

vensgaande beschouwing kortelijk zijn vervat, meê te deelen. 

Gelief mijn geschrijf te onderzoeken en eene plaats in het 

aan uwe zorg toevertrouwde tijdschrift te verleenen , wan- 

neer het zal bevonden worden, die niet geheel onwaardig 

te zijn. — Van mijnen kant geef ik gaarne de stel- 

lige verzekering, dat het mijn voornemen is, om elken on- 

gepasten pennestrijd te vermijden, die door tegenbedenkingen 

mogt worden uitgelokt, ‘tgeen mij niet moeijelijk vallen 

zal, omdat het hierbij meêgedeelde alleen op eigene , steeds 

onveranderd geblevene , meening steunt , terwijl ik zelfs zou 

kunnen aantoonen, dat het direct in strijd is met mijn indi- 

vidueel belang. 
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Mogt een andersdenkende zijne beschouwing door middel 

van uw tijdschrift kenbaar maken , dan zal ik hem van harte 

»welkom in het veld’ heeten. 

Gelief de verzekering aan te nemen mijner hoogachting, 

waarmede ik de eer heb te zijn , 

Munneer } 

UEd's. dv. dienaar , 

Leijden, Augustus 1851. S. Tak. 

Alle verandering is geene verbetering , maar toch wordt 

door alle, zoo grondeigenaars als jagers, met graagte uit- 

gezien naar eene nieuwe jagtwet. — Naar ik gis, denken: 
de eerste daarbij voornamelijk aan eerbiediging van eigen- 
doms-regt, de laatste o. a. aan beter bevolkt jagtveld, door 

meer waarborg voor de beteugeling van jagtovertredingen, 

dan door de wet van 41 Julij 1814 wordt gegeven. 

In de beschouwing, die ik wensch meê te deelen, heb ik 
mij voorgesteld, de navolgende vraag kortelijk te beant- 
woorden : 

In hoe ver kan onbeperkte toekenning van het regt voor de 
jagt aan den grondeigenaar, geacht worden overéén te stemmen 

met algemeen en bijzonder belang, en bepaaldelijk ook met het 

belang der grondeigenaars zelve ? 

a 

Niet alleen de grondeigenaars, niet alleen de jugers, 
maar alle Nederlanders (exceptis excipiendis) verheugen zich, 
dat in den laatsten tijd bij de hooge autoriteiten een systeem 
van bezuiniging is aangenomen, daar in den regel als be- 
wezen aangenomen wordt, dat bezuiniging de weg is, om 
tot verbetering te geraken, en het blijvend behoud van het 



110 

geliefde vaderland te verzekeren; en dat systeem is bereids 

op verschillende uit onze schatkist bezoldigde ambtenaren 

toegepast. 

Reeds in 4845 werd dan ook van bezuiniging door ver- 

eenvoudiging in de administratie van het jagtwezen ‚ met een 

enkel woord gesproken , gelijk blijkt uit het deswege voor- 

komende , in het voorloopig verslag op het ontwerp van wet 

op het stuk der jagt, dd. 25 Oet. van dat jaar , zoo als het 

in de centrale afdeeling op den 24sten Nov. d v. is vast- 

gesteld ; sedert heeft er eene aanmerkelijke bezuiniging bij 

die administratie plaats gehad. 

Dat later een nieuw ontwerp eener jagt-wet is in gereed- 

heid gebragt, is sedert lang algemeef. bekend, en onder 

het, von dit,” in sommige nieuwsbladen onlangs aangekondigd : 

bij hetzelve zullen, naar men zegt, o. a. bezuiniging in de 

administratie , en onbeperkte verzekering van het regt van de 

jagt aan den grondeigenaar, aan de overwegingen der wet- 

gevende magt onderworpen worden. — 

Dat de beperking van het eigendoms-regt door de be- 

staande jagt-wet, aan velen toeschijnt eene zoo drukkende 

last te zijn, dat ze niet langer behoort te worden geduld, 

blijkt o. a. uit het bovengenoemde verslag , als hebbende 

de meerderheid van de 58 leden, die in de Afdeelingen 

het voorgedragen ontwerp onderzochten , zich daarmede niet 

kunnen vereenigen, omdat de bepaling van art. 641 van het 

Burg. WB. , huns inziens , niet toelaat,om de jagt anders 

te beschonwen, dan als een uitvloeisel van het regt van 

eigendom van den grond, en diensvolgens de jagt-wet het 

beginsel moet inhouden, (‘twelk aan het ontwerp van 1845 

ontbrak), dat niemand het regt heeft, om op den grond van 

een ander de jagt uit te oefenen , zonder toestemming van 

den eigenaar, 

De ongerijmdheid der stelling, dat in het algemeen elke 

E- 
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verordening, die den eigendom beperkt, eo ipso alleen zou 

behooren te worden afgeschaft, is onmiskenbaar: de toe- 

passing er van zou in volstrekten strijd zijn met het bestaan 

van eene geordende maatschappij; en wanneer men alleen 

hecht aan het regt van eigendom, en dat overal en altijd wil 

huldigen , dan zal daardoor veelal gehandeld worden , én tegen 

bijzonder én tegen algemeen belang. — Ook ten aanzien van 

de wet op het stuk der jagt, behoort de zorg des wetgevers 

zich bij die belangen te bepalen. 

Het behoeft geen betoog, dat het volgen van elk stelsel 

van bezuiniging, in de eerste plaats den waarborg van reeds 

bestaande voordeelen vordert; derhalve zal men , bij wijzi- 

ging of afschaffing van de bestaande jagt-wet, er op be- 

dacht moeten zijn, te zorgen, dat eene althans stellig niet 

geringere opbrengst , op eene zoo mogelijk even weinig druk- 

kende wijze, blijvend aan de schatkist worde verzekerd. 

Stelt men den eigenaar volkomen vrij van alle belasting 

en schaft men daarbij de zoogenoemde publieke jagt af, dan 

wordt niet alleen geheel en al verloren het voordeel *t welk 

de schatkist genoot, (f) maar bovendien ontstaat dan een 

aanmerkelijk nadeel ‚door de kosten van toezigt en adminis- 

tratie. 

Misschien zal hier worden tegengeworpen , dat toezigt van 

daartoe bepaaldelijk aangestelde ambtenaren overbodig zijn 

zou, zoodra aan elken eigenaar het regt van jagen, op zijnen 

grond bij uitsluiting werd verzekerd en hij dus niemand meer 

op dien grond, zou behoeven te dulden, daar de functien 

(I) De acten voor de jagt bragten, met inbegrip der zegel 

regten, na aftrek van alle onkosten, in den laatsten tijd , jaarlijks 

ruim /50,000 op. 
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van opziener dan door hem zelven zouden kunnen worden 

vervuld ; maar dit aangenomen, zou het tevens waar moeten 

zijn, dat elk eigenaar zonder onderscheid een bescheiden 

opziener wezen zal dat hij geen geweld zal gebruiken , of 

zich door de afgunst, die zoo menigmaal door de jagt wordt 

opgewekt , zal laten vervoeren; dat eene, uit andere oorzaken 

ontstane verbittering, hem niet eene overtreding zal doen zien, 

waar ze uiet bestaat ; maar meer nog : indien men al ver- 

meenen mogt, geene gegronde vrees te moeten hebben voor 

de menigvuldige , werkelijk te duchten schroomelijke gevol- 

gen , waartoe zou de te geven magt den eigenaar dan nog die- 

nen? — zou eene tegen den strooper in te stellen actie 

niet in de meeste gevallen alleen zijn : het verspillen van moeite 

en kosten door de onmogelijkheid van verhaal , daargelaten 

nog de moeijelijkheid van het aanvoeren van bewijs? — 

Het toezigt aan de gewone veld- of boschwachters , ma- 

réchaussées, of aan andere plaatselijke beambten over te 

laten, en de eigenlijk gezegde opzieners over de jagt af te 

schaffen , kan niet geacht worden, dat toezigt op voldoende 

wijze te waarborgen; althans aangenomen , dat die bedoelde 

beambten in hunne verschillende betrekkingen voor het overige 

niet overbodig zijn, omdat een goed toezigt over de jagt, opof- 

fering van veel tijd en rust vereischt, en het volstrekt niet 

gebonden zijn aan andere bezigheden. Verder: het zal 

wenschelijk blijven, dat de bepaling van art. 6 en 7 der 

wet van 11 Julij 814, (waarbij 2,5 der boeten en de op- 

brengst van het geconfiskeerde aan den opziener die de 

calange deed, wordt toegestaan), niet worde ingetrokken, 

of althans, dat daarvoor in de plaats worde gesteld eene 

bepaling die, door het verzekeren van voordeel aan den op- 

ziener, zijne vlijt in het opsporen van overtredingen aan- 

wakkert , waaruit volgt: dat , bij afschaffing der opzieners, 

uitsluitend met het toezigt over jagt en visscherij belast, de 
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waakzaambieid der bovenbedoelde beambten , aan wie dat toe- 

zigt zou worden overgelaten , zich ten nadeele van de waar- 

neming der hun primitief opgedragen betrekkingen, grootelijks 

bij het opsporen der jagt-overtredingen zou bepalen. 

Is het eenmaal waar , dat toezigt noodzakelijk zal blijven , 

dan is het tevens noodzakelijk en bovendien billijk, dat zij, 

ten wier behoeve dat toezigt is daargesteld, de daaraan ver- 

bondene kosten betalen, en dat bepaaldelijk alleen zij aan zekere 

belasting daartoe onderworpen zijn, die van dat toezigt het 

eigenlijk nut ondervinden , met name zij, die verlangen, dat 

het wild, ’t welk zich op hunnen grond bevindt, niet 

worde gestroopt, maar ten hunnen gevalle worde be- 

waakt. 

Het heffen eener belasting van ieder die jagen wil, is 

bovendien een goede maatregel om te voorkomen, dat ieder, 

wie het ook zij , zich overal gewapend vertoone; het gevolg 

van volstrekte vrijlating zou noodwendig dit zijn, dat velen 

zich van wapenen voorzien en in het gebruik er van oefe- 

nen zouden, die daaraan anders nimmer hadden gedacht , in 

wier handen ze allergevaarlijkst zouden kunnen zijn voor de 

veiligheid van den staat, en waardoor het aantal misdaden 

en wanbedrijven tegen bijzondere personen , aanmerkelijk zou 

worden vermeerderd. 

Uit de noodzakelijkheid van toezigt volgt die van afpaling , 

om den opziener in de gelegenheid te stellen zijnen pligt 

naar behooren te vervullen. Uit de noodzakelijkheid en bil- 

lijkheid van het betalen van zekere belastingen , volgt de nood- 

zakelijkheid van het bestaan eener administratie. — 

Aangenomen nu dat de kosten van toezigt en administra- 

tie gedekt konden worden uit de opbrengst der belasting , 

die, volgens de nieuwe wet, betaald zou moeten worden 

door hen, welke van hun regt om op hunnen grond te jagen , 

gebruik zouden maken , of dat regt aan anderen zouden af- 
le, 
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staan, dan zou de schatkist echter verliezen , hetgeen nu aan 

acten voor de zoogenoemde publieke jagt wordt opgebragt ; 

maar bovendien zou er ten aanzien dier eigenaars geen ver- 

schil in hun voordeel ontstaan, en meer dan waarschijnlijk 

is het, dat zij door die nieuwe belasting, zoo al niet even 

zwaar als onder de bestaande wet, dan nog veel meer zou- 

den moeten worden gedrukt. 

Hetgeen door de nieuwe wet gewonnen zou worden , zou 

zich dus hoofdzakelijk hierbij bepalen : dat de eigenaars niet 

langer zouden behoeven te dulden, dat iemand , buiten hunne 

toestemming, op hunne onafgepaalde gronden de jagt uitoefende. 

Maar bestaat daarin dan werkelijk eene grief? — Wel is 

waar wordt, door sommige oningewijden, met veel ophef ge- 

eproken van het nadeel, dat door de uitoefening der jagt 

“aan de veldvruchten enz. wordt toegebragt , maar daartegen 

“wordt immers behoorlijk gezorgd bij de opening van elk 

jagt-saizoen, door de bijvoeging in de notificatie: dat niet 

zal mogen gejaagd worden op gronden waarop nog graan- 

gewassen of peulvruchten te velde staan; bovendien zullen 

alle der zaak kundigen , alle te goeder trouw zijnde eigenaars, 

eenparig kunnen en moeten erkennen, dat die, tegen den 

jager gerigte aantijging, voor het overige letterlijk alleen in 

de verbeelding bestaat, en een niet onnatuurlijk gevolg is 

“van de afgunst, die bìj sommige eigenaars wordt opgewekt, 

wanneer zij nu en dan iemand voordeel zien genieten van, 

of zich vermaken met iets, dat zich op hunnen grond bevindt, 

waarvoor zij zelve zich de moeite en kosten, aan het in be- 

zit nemen verbonden, niet getroosten willen. — Ten aanzien 

van de werkelijk mogelijke beschadiging, zou de nieuwe wet 

geen’ meerderen waarborg geven kunnen dan nu onder de 

bestaande steeds gegeven wordt ; en wat betreft de bedoelde 

ingebeelde beschadiging, indien daartegen moest worden ge- 

waakt, dan zouden alle grondeigenaars zonder onderscheid 



115 

gerekend moeten worden gelijke aanspraak op bescherming 

„te hebben : het noodzakelijk toezigt zou dan voor hem , die 

zìjne afgunst gevierd wil zien, evenzeer van nut zijn , als voor 

den eigenaar die het stroopen van het wild, dat zich op zij- 

nen grond bevindt, zoo veel mogelijk wil verhinderd zien 4 

atqui ergo zou dan geene andere maatregel overschieten , dan 

alle grondeigenaars zonder onderscheid te onderwerpen aan 

de belasting, die zou moeten dienen om de kosten van toe- 

zigt enz. goed te maken, en die (indien men althans aan 

het systeem van bezuiniging getrouw wil blijven) zoo hoog: 

zou moeten worden opgevoerd , dat daardoor een minstens gelijk 

batig saldo aan de schatkist werd verzekerd, als nu jaar- 

lijks gemiddeld wordt opgebragt. — Het gevolg hiervan zou 

zijn dat, terwijl de wet van 44 Julij 1814 aan de eigenaars 

de gelegenheid geeft , om 't zij ieder jager van hunnen grod 

te weren , ‘tzij daarbij zelve het regt van de jagt daarop bij 

„uitsluiting uit te oefenen, en dat wel voor geêvenredigde 

kosten, (welke gebillijkt worden door het verleend wordend 

‘toezigt, de bestaande administratie, en in cas van overtre- 

ding, de buiten bemoeijing der eigenaars plaats hebbende 

vervolging en bestrafling), daarentegen op de voorgestelde 

wijze, door de eigenaars in het algemeen aan eene gelijke 

belasting te onderwerpen , tegen alle billijkheid zou worden 
gehandeld ; immers, elke belasting drukt, maar vooral die, 

Waarvoor aan hem, die ze draagt, niets wordt gegeven : en 
ofschoon het aan den eenen ‘kant waar is, dat bijaldien op 
gronden in het algemeen eene nieuwe belasting werd uitge- 
schreven, om de kosten van toezigt enz. goed te maken, 

vele eigenaars jagers zouden worden , of hun regt op eene 
of andere voordeelige wijze aan anderen zouden afstaan , zoo 
is het aan den anderen kant evenzeer waar, dat er in ons 

land eene niet onaanzienlijke hoeveelheid gronds aanwezig is, 
waar zich buitengemeen weinig, ja zelfs in het en geen 
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wild- oploudt (1), zòodat de daarvoor op te brengen bez 

lasting eene regtmatige grief voor die eigenaars zijn zou. 

Gesteld dam (en de billijkheid zou het vorderen), dat de 

nieuwe belasting alleen geheven werd van hen, die op hun- 

nen grond jagt uitoefenen of slechts elk ander van hunnen 

grond weren willen, dan zou dezelve, indien men de be- 

staande grief wilde wegnemen , aanmerkelijk lager moeten zijn 

dan het bedrag der daaraan, ingevolge de bestaande wet , ver- 

bondene kosten. Het gevolg dier vermindering zou noodwendig 

dit zijn , dat bijna alle eigenaars van gronden , waarop de jagt 

iets te beteekenen heeft , jagers worden zouden ; en ofschoon 

de mogelijkheid , ja zelfs de waarschijnlijkheid bestaat, dat 

op deze wijze in den beginne een grooter voordeel voor de 

schatkist zou ontstaan, (immers niettegenstaande de afschaf- 

fing van de zoogenoemde publieke jagt, zou toch, om vroe- 

ger aangevoerde redenen, het heffen eener belasting van al 

wie jagt uitoefent noodzakelijk zijn), zoo zou het echter stel- 

lig te verwachten zijn, dat de vermeerdering van jagers in 

sömmige streken geheele uitroeijing, in andere zeer sterke 

vermindering, van het wild ten gevolge hebben zou, (*t geen 

niet genoegzaam kan worden voorgekomen , door de uitoefening 

der jagt gedurende eenen bepaalden tijd te verbieden) , zoodat 

het binnen weinige jaren slechts voor enkelen der moeite 

waardig wezen zou, zich van eene permissie te voorzien, en 

derhalve eindelijk de kosten van toezigt enz. , het cijfer der 

bruto-ontvangst zouden overschrijden. — Uit het oogpunt 

(1) De hooge veengronden b.v. zoo als die o, a. in de Prov. 
Overijssel in onafzienbare uitgestrektheid voorkomen, worden, 

svanneer ze tot verveening voorbereid worden, ’t ‚geen geschiedt 

door het schieten van zeer diepe greppels, instinctmatigdoor het 

wild geschuwd als gevaarlijk voor zijne jongen, van wege het 

in de bedoelde greppels opwellende water; overigens wordt 

op die veengronden bij uitstek weinig wild gevonden, omdat de 

kale vlakte geene genoegzame schuilplaatsen aanbiedt. 
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van bezuiniging is het dus allernoodzakelijkst, om voor de 

conservatie van het wild zorg te dragen, opdat eene- althans 

niet geringere som dan nu gemiddeld jaarlijks wordt opge- 

bragt, aan de schatkist voortdurend blijve verzekerd. 

— De instandhouding van het wild is bovendien om onder 

scheidene. andere redenen wenschelijk; het blijve een tak 

van handel, een middel van bestaan ‘voor allen die daardoor. 

op verschillende wijzen in hunne behoeften voorzien ; de 

jagt blijve eene uitspanning, die bij niet overdrijving de ge- 

zondheid verbetert en bevestigt, en uit- een zedelijk oogpunt 

beschouwd:, beven zeer vele uitspanningen. de- voorkeur ver- 

dient. — 

Maar veel meer nog: de lust om te jager worde niet in 

het overdrevene opgewekt, bij velen die: daarin niet een 

middel van bestaan, maar alleen eene uitspanning zoeken 

zouden; voornamelijk. dient in het oog gehouden te worden, 

dat volstrekte vrijlating, of onderwerping aan eene zeer lage 

belasting, in de eerste plaats van vele landbouwers jagers 

maken „zou, zoodat deze een aanmerkelijk gedeelte tijds en 

zorg, ‘twelk aan den landbouw dienstig zou kunnen zijn , 

aan de jagt wijden zouden. Men werper hier niet tegen, dat 

onder de bestaande wet door menig stedeling eene gelijke 

hoeveelheid tijds wordt weggeworpen, als ingevolge der be- 

doelde overdrijving , voor den landbouwer zou verloren gaan; 

immers, het is juist laatsgenoemde, die dagelijks het hem 

dan van zijn werk roepende wild voor oogen heeft en ge- 

makkelijk aan die roeping gehoor kan geven , terwijl daar- 

entegen de stedeking , of in het algemeen hij, die zich niet 

aan den landbouw heeft gewijd, niet onophoudelijk van de 

verleiding omgeven is, en dikwijls door veel bezwaren wordt 

teruggehouden, om zich aan de geliefkoosde uitspanning 

over te geven. — 

De afschaffing van de publieke jagt en vrijlating of heffing 
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eener zeer lage belasting , zou dus aan den landbouw veel 

meer en belanglijker schade toebrengen , dan de uitoefening 

der jagt onder de bestaande wet. 

Eene andere vraag is het, of het niet zeer wenschelijk 

is, dat bij eventuêle wijziging der bestaande wetten en ver- 

ordeningen op het stuk der jagt, het nadeel worde tegen- 

gegaan, dat door de overproductie van het wild in sommige 

streken ontstaan kan of werkelijk bestaat, en waartegen door 

de eigenaars volstrekt niet, of althans niet genoegzaam kan 

worden gezorgd. Men vergelijke hier o. a. het besluit van den 

Ssten Feb. 1815 (stàatsbl. no. 41) welks kracht wel niet 

onbetwistbaar is, maar dat, al ware het ook van alle kracht 

ontbloot, echter steeds voor velen die, óf in den geloove 

voortwandelen , óf voor eene procedure terugdeinzen , een 

buitengemeen zware en onafwendbare last blijft, waartegen 

geen algemeen of bijzonder belang genoegzaam kan opwegen. 

Ik meen te hebben aangetoond, dat eene in alle opzigte 

onbeperkte toekenning van het regt van de jagt aan den 

grondeigenaar onbestaanbaar is, en dat de bestaanbare toe- 

kenning van dat regt aan den eigenaar bij uitsluiting, o. a. 

ten gevolge hebben zou: 

a.) nadeel (door de meerdere kosten) voor: da grond-. 

eigenaars ; 

b.) nadeel voor den landbouw ; 

e.) nadeel voor de schatkist ; 

d.) uitroeijing van het wild; 

terwijl tegenover al deze en daaruit voortspruitende ongun- 

stige resultaten, alléén als voordeel zou kunnen worden ge- 

steld: dat de eigenaars van het thans bestaand zoogenoemd 

publiek jagtveld, minder bevreesd zouden zijn voor alleen in 

verbeelding bestaande beschadiging. 

di KDE ren 



WAAROM ZIJN GOED GEDRESSEERDE 

STAANDE HONDEN ZOO ZELDZAAM ? 

DD KDOOR Ee — 

(Uit het Hoogduitsch naar E. C. Dirzer, Fragmenten für 

Jagdliebhaber ; Leipzig, 1823’, 1 page l495:}? 

Door P. E. Crarsos.. 

Als de voorname oorzaak, waarom zoo weinig staande 

honden, voornamelijk wat de gehoorzaamheid aangaat, ge- 

heel datgene verrigten, hetgeen dezelve eigenlijk verrigten 

kunnen en moeten, beschouw ik de menigte misslagen , 

welke bij hunne afrigting begaan worden, en wel niet zoo 

zeer bij het zoogenoemde apporteren leeren , hetwelk op ge- 

heel eenvoudige grondslagen berustend, als het ware slechts 

werktuigelijk geschiedt, maar bij de veel meer moeijelijke 

afrigting in het veld. 

De meeste leermeesters (om het rond uit te zeggen), zijn 

namelijk, óf te phlegmatisch en te toegevend , óf te drifug, 

óf te slechte schtuters, óf zij weten niet ter regter tijd het 

genoegen (ook somtijds wel het geldelijke voordeel) van het 

schieten op te offeren. 

De onverschillige , trage leermeester laat den jongen hond 

bijna alle geringe misslagen begaan, daar het hem niet der 

moeite waard schijnt, hem daarvoor te straffen, of lie- 

ver, daar hem de daad van het straffen zelve te lastig is. 

Dit heeft het nadeelige gevolg, dat de leerling ligt aan deze 

zoo dikwijls herhaalde ondeugden gewoon wordt, en later 

slechts met moeite er van kan worden afgebragt. 
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De andere, even zoo opvliegend als hevig, vervalt in 

het tegenovergestelde uiterste; daar hij ook in zulke gevallen, 

waar een eenvoudig dreigen met woorden, of een zachte 

ruk aan de lijn volkomen toereikend zouden geweest zijn, 

in blinden toorn ontstoken, straffen aanwendt, welke voor 

veel grootere misslagen behoorden bewaard te blijven. 

Door deze overdrevene gestrengheid wordt de hond moe- 

deloos, verliest het vertrouwen en de genegenheid voor zijnen 

leermeester , en wordt, voornamelijk wanneer men den in 

alle gevallen onvergeeflijken misslag begaat , hem dikwijls 

zonder hem aan de lijn te houden, met de zweep te straf- 

fen , ligt handschuw. 

Met eene andere soort van zwarigheid heeft de slechte 

schutter te kampen. Door zijn herhaald misschieten bederft 

hij den- hond, maakt hem wild, en verhindert zijne ver- 

dere volmaking, daar deze zich al te dikwerf in de ver- - o 

wachting teleurgesteld ziet, van nu eindelijk ook eens het 

wild ,‚ waarvoor hij welligt meesterlijk gestaan heeft, te mo- 

gen apporteren. A 

Hij wil nu, om het zoo uit te drukken, zelve mede hel- 

“pen, terwijl hij de gemiste hazen, hoenders, enz. een ge- 

zigt ver naloopt. Wanneer nu de jager, juist omdat hij een 

knoeijer is, dit wel in zoo verre niet ongaarne ziet, daar 

hem de snelvoetige medgezel op deze wijze somtijds een - 

ligt getroffen dier ophaalt, en hem daardoor: eene des te 

grootere vreugde verschaft , naar mate die onverwachts 

was, behoeft het wel geene aanwijzing, welke gevolgen 

zoodanige handelwijze nà zich slepen moet. 

Laatstgenoemde misslag wordt intusschen het meeste be- 

gaan, ja, men kan gerust beweren , dat zelf menige goede 

practicus zich daaraan schuldig maakt, namelijk, » het 

schieten in het oogenblik, dat de hond miet het genoegen van het 

apporteren ‚ maar eene geduchte tuchtiging verdient.” 
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Hoe vele jagtliefhebbers zijn er echter, die zich kun- 

nen beroemen op zoodanige zelfbeheersching, dat zij hun 

schot er aan zouden opofferen, wanneer de hond b. v. 

eenig wild moedwillig opgejaagd heeft ? 

Voorzeker slechts weinigen! en toch is zulks zeer ver- 

keerd gehandeld, want zij hadden niet moeten schieten, 

maar den hond eene aan zijne fout geëvenredigde straf moeten 

toedienen , omdat zulks niet meer geschieden kan, nadat hij het 

geschotene heeft bijgebragt; en echter moet men nooit eene 

moedwillige misslag, zonder  dezelve naar verdiensten te 

straffen , door de vingers zien. 

Ik vraag verder, wie laat wel eenen volwassenen haas , 

welken de hond vervolgt, binnen schot voorbij loopen ,‚ om 

den hond voor zijn naloopen behoorlijk te kunnen straf- 

fen? Ik herhaal het, gewis slechts weinigen : Men laat 

zich door de gunstige gelegenheid medeslepen en schiet. 

De haas blijft op de plaats liggen , wordt aangeschoten of 

gemist. — Een en ander is bijna even nadeelig. 

Blijft de haas liggen, dan apporteert de kond, en gelooft 

zijnen pligt zeer goed gedaan te hebben. De aangeschotene 

haalt hij op, en hoe verder hij den haas gedragen heeft , des 

te meer wordt hij met liefkozingen en loftuitingen overla- 

den. — Door het schot, ook wel door het roepen des jagers, 

die gelooft getroffen te hebben , aangevuurd , volgt de hond 

den gemisten haas in volle drift na, en wanneer hij eindelijk, 

dikwijls laat genoeg , van de vruchteloze vervolging terugkeert, 

zoude het, zoo niet ongerijmd , toch zeker onregtvaardig zijn, 

hem nu noch te willen straffen , nadat men hem zelf be- 

volen , of ten minste veroorloofd heeft, na te loopen. 

Dergelijke misslagen worden zeer dikwijls begaan, en toch 

hoort men er veel over klagen, dat het zoo moeijchijk valt 

heete jonge honden het hazen naloopen. afte leeren , je, men 

ziet zelfs op privatieve jagtvelden , waar toeh den jager geene 
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verontschuldiging overblijft, daar de menigte der dagelijks 

voorkomende hazen de afrigting bijzonder verligt, zelfs in 

zulke velden , zeg ik, ziet men den hond dikwijls meer als 

een half kwartier uur lang achter de hazen loopen. 

Het gros der jagtliefhebbers, welke over het algemeen 

slechts zelden er toe geschikt zijn, om jonge honden behoor- 

lijk aan te brengen, verdient hieromtrent voorzeker eenige 

toegevendheid ; dan, daar het genoegen der jagt hun slechts 

spaarzaam vergund is, zoo hebben zij noch tijd noch lust, 

zich veel met het dresseren van honden te bemoeijen ; zij 

willen slechts genieten. 

Geheel anders is het echter, wanneer een jager van beroep 

honden dresseert. — Ieder dag, ieder uur, kan mèên bijna 

zeggen, geeft hem gelegenheid, om aan hunne volmaking te, 

arbeiden. Dagelijks zien zij hazen voor zich, worden door 

onophoudelijk leiden aan delijn aan gehoorzaamheid gewend , 

in het algemeen bedaard en rustig, en leeren door veel met 

hen om te gaan, bijna elk woord verstaan. 

Dit op den voorgrond gesteld, is het vrij algemeen verbreide 

gevoelen, dat namelijk een? staande hond, voor dat hij 

5 jaren oud is, niet geheel zonder gebreken kan zijn, zeer 

onjuist ; want als, gelijk als men gewoon is te zeggen, het 

verstand eerst met de jaren moet komen, zoodat de hond 

niet bruikbaar zoude zijn , alvorens een groot deel van zijn 

jeugdig vuur is uitgebluscht , wat had dan in dat geval het 

onderwijs geholpen? Weinig of niets; het overige deed de 

tijd, welke hem wijzer maakte en zijne hartstogten verstompt 

heeft. — De jaren, welke daar tusschen verloopen zijn , 

zijn als het ware verloren, en bijna immer door de 

schuld des meesters, welke door eeno- doelmatige, welbe- 

rekende behandeling, veel vroeger zijn doel had kunnen 

bereiken. 

Hoe dit te bewerkstelligen is, hieromtent, zal ik hier 
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eenige opmerkingen , op ondervinding en zorgvuldige waar- 

nemingen gegrond , mededeelen. 

Het behoeft wel naauwelijks gezegd te worden, dat het 

mijn voornemen niet zijn kan, in deze korte schets eén 

onderwerp te willen uitputten , hetwelk verscheidene achtings- 

waardige schrijvers, namelijk : A. D. Wisckerw , HarriG en 

Jester, met de uitvoerigste naauwkeurigheid , in hunnne met 

roem bekende werken hebben behandeld ; ik wil alléén dat- 

gene aanvoeren, hetwelk mij in mijne veeljarige praktijk al- 

tijd wezenlijk van dienst is geweest, wanneer het op de 

voor zoo moeijelijk gehoudene taak aan kwam, een’ jongen, 

vurigen hond in den kortst mogelijken tijd, een meer dan gewoon 

appel te geven. — Vooraf moet ik echter waarschuwen aan 

geenen jongen hond de moeite en kosten der afrigting te 

verspillen , van wiens natuurlijkeeigenschappen en aanleg 

men zich niet te voren overtuigd heeft. Hieronder versta 

ik : een vrolijk , levendig temperament , scherpe reukorganen , 

(d. i. eene fijne neus) en eene snelle, vlugtige , hooge wijze 

van jagen. 

Hoe wilder, ónstuimiger , ik mag bijna zeggen hoe teugel- 

loozer en razender , de jonge, nog geheel aan zich zelve over 

gelatene, hond over het veld rent, des te beter wordt hij 

in het vervolg, onder eene behoorlijke leiding. 

Wat het staan wit instinct aangaat, hieromtrent verschilt 

mijne meening met die van de meeste andere jagers aan- 

merkelijk. Ik hecht namelijk hoegenaamd geene waarde er 

aan , hoezeer dit ook door velen voor een hoofd vereischte 

gehouden wordt, indien een jonge hond, de eerste maal 

dat men hem in het veld brengt reeds voor het wild staat, 

doch beschouw dit hoogstens slechts als eene kleine verlig- 

ting van de latere veld-dressuur; want zoo hij van zuiver 

ras is, en voor het overige behoorlijk behandeld wordt, dan 

is er geen twijfel aan, of hij zal , nadat hij parforce gedyes- 
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seerd is, ook zonder hiertoe te voren aanleg gehad te heb- 

ben , leeren staan , ja, ik verkies zelfs dit staan uit gehoor-. 

zaamheid, in zekere opzigten, boven dat uit natuurlijken 

aanleg. 

Slechts in enkele gevallen, wanneer men niet parforce:, 

doch slechts spelender wijze dresseren wil, — hetwelk ik 

waarlijk niemand aan kan raden, of het moest eene bijzon- 

dere zachte. en volgzame teef gelden , (want slechts zulk eene 

is daartoe geschikt) — wanneer men, zeg ik, dit verkiest „ 

is het noodig, dat het jonge dier reeds vroegtijdig den: stel- 

ligsten aanleg tot staan aan den dag legt. 

Verder raad ik aan, noch al te groote , noch al te kleine 

honden te kiezen , want de eerstgenoemden kunnen het jagen: 

niet lang uithouden en zijn niet vlug genoeg , terwijl de an- 

deren. zelden kracht genoeg bezitten , om hazen en vossen. 

verre te kunnen dragen, 

De hoofdregelen van de zoogenoemde kamer-dressuur 

(ket apporteren leeren) hier mede te deelen , zoude zeer 

overtollig zijn, want zij zijn genoeg bekend; ook komt 

daarbij veel meer het geduld van den leermeester in aan- 

merking dan wel zijne overige kunde en bekwaamheid. — 

Wanneer hij altoos koelbloedig en bedaard blijft, en de on- 

ophoudelijke herhaling van dezelfde zaken hem niet verveelt 

700 zal hij, ook zonder in het allerminste een praktisch 

jager te zijn, weldra zijn doel bereiken. 

De eerste grond tot de volgende bestemming van den hond 

is nu gelegd. Van het oogenblik af aan, dat de parforce 

dressuur begonnen wordt, moet hem eene onvoorwaardelijke 

gehoorzaamheid , welke ongetwijfeld de voortreftelijkste zijner 

deugden is, ingeprent worden. Vrees geven hem de herhaalde - 

straffen ; liefde en trouw, de dagelijksche omgang met zijnen 

meester; ijver en vreugde, de van tijd tot tijd ontvangene 

liefkozingen. 



Vervolgens begint men ter verdere ontwikkeling van den 

leerling , hem dagelijks en zelfs bij bezigheden, welke 

geene betrekking op de jagt hebben, aan de lijn met zich 

te voeren , opdat hij steeds onder opzigt gehouden, en hoe 

langer hoe volgzamer worde. 

De kleine straffen, welke men hem geeft , wanneer hij 

zich bij het zien van eenig wild driftig en begecrig be- 

toont ‚ gewennen hem in korten tijd , zich stil en gehoorzaam 

te gedragen , hetwelk van lieverlede tot de — ook voor den 

jager zoo noodige — deugd der zelfbeheersching leidt. 

Bijzender nuttig is het in dit opzigt , hem, zoo dikwerf 

mogelijk ,‚ mede te nemen , wanneer men op de loer gaat, 

waar hij somtijds meer als een uur lang het wild voor zich 

ziet: en zoo doende, hoe langer hoe meer, aan dit gezigt ge- 

woon wordt, — Ook op drijfjagten neme men hem mede, 

doch steeds zoo als van zelve spreekt, aan de lijn. 

Jn de hoogste noodzakelijkheid alleen , late men hem dadelijk na 

het schot apporteren , opdat zijne begeerte niet te zeer worde 

aangevuurd. Eene uitzondering hieromtrent maken echter 

alle soorten van roofdieren, want het is noodig , hem reeds 

van den eersten tijd af aan te gewennen, zich op zulke vijan- 

den met verdubbelden ijver te werpen, en deze behoorlijk 

te dooden. 

Het volgende is mij gebleken , een der zekerste middelen 

te zijn ,-om eenen jongen hond de vrij algemeene liefhebberij 

van het hazen naloopen af te leeren: men trachte hem 

zoo spoedig mogelijk het onderscheid tusschen veld en bosch 

begrijpelijk te maken ‚ namelijk: men straffe hem in het be- 

gin, wanneer hij op het hout drijft, in het geheel niet, 

in het vrije veld daarentegen telkens, en wel trapsge- 

wijze als volgt : 

Heeft hij in het bosch slechts eene korte of matig lange 

streek nagejaagd, zoo spreke men hem vriendelijk toe , want 
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het hehoort ontegenstrijdig tot eene der aangenaamste eigen- 

schappen van eenen staanden hond , wanneer hij op het hout 

drijft. 

Is hij daarentegen alte lang weggebleven , zoo wordt hij, 

onder herhaalt fluiten , aan de lijn genomen en bedreigd. 

In het open veld wordt de straf berekend volgens den 

afstand op welken hij zich van zijnen heer bevond, toen hij 

den haas opdeed, en naar mate van de gedurige herhaling 

van den misslag. 

Bijzonder gestreng moet dezelve zijn, wanneer bij welligt 

den haas digt langs den jager heen heeft gedreven „en toch 

geen acht sloeg op het herhaalde luide toeroepen, en het 

noemen van zijnen naam. 

Wanneer hij zeer lang mogt wegblijven , of eenen op den 

terugweg opgejaagden haas op nieuw beginnen te vervolgen, 

zoo moet men zorg dragen , uit ongeduld niet verder te 

gaan, maar liever zijne terugkomst op dezelfde plaats afwach- 

ten, waar hij begon na te loopen, al zoude dit ook nog zoo 

lang aanhouden , opdat hij, zich door de afwezigheid van zij- 

nen meester vrij van straf geloovende, niet op nieuw be- 

ginne te zoeken en te jagen , waardoor hij, hoe langer hoe 

meer, verwilderen zoude. 

In korten tijd leert de op bovengemelde wijze Pate + 

hond inzien, dat hem het hazendrijven op de vlakte weinig 

heil aanbrengt, en bepaalt zich van lieverlede meer tot het 

drijven op het hout , totdat langere ondervinding hem leert, 

dat hij ook daar, om zich geene straf te berokkenen, op 

het eerste fluiten van zijnen meester moet terugkeeren , wan- 

neer deze niet verkiest, hem langer te doen drijven. 

Tot het vervolgen en bijbrengen van aangeschotene ha- 

zen bezige men hem in den eersten tijd zoo zelden mo- 

“gelijk ; moet dit evenwel geschieden , zoo late men niet na, 

hem daarbij telkens »zoek , verloren , apporte” toe te roc- 
* 
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pen, opdat hij zich eene gewoonte make, slechts op deze 

woorden het wild te vervolgen. 

Naderhand echter moet men dikwijls hazen opzettelijk aan- 

schieten , naauwkeurig de plaats onthouden , waarheen zij zich 

begeven hebben, en dan , na verloop van eenige oogenblikken, 

den hond op den voet brengen. Door het dikwerf herhalen 

van deze les wordt in korten tijd datgene bewerkt, hetwelk 

voor den waren jager zoo oneindig veel waarde heeft, en gewis 

onder de wezentlijke deugden van ‘den staanden hond mag ge- 

rangschikt worden „… dat hij namelijk op het zweet met ijver 

en zekerheid volgt, en zoo, door het bijbrengen van vele aan- 

geschotene stukken wild, welke zonder hem verloren zouden 

geweest zijn, aan een der gewigtigste deelen zijner bestem- 

ming beantwoordt. : 

Gezelschapsjagten op hoenders, waarbij bovendien in 

den regel niet veel minder misgeschoten dan getroffen wordt, 

deugen in het geheel niet voor een’ jongen hond, en wan- 

neer men dezelve met geweld bijwonen wil of moet , zoo 

behoort men hem steeds aan de lijn te voeren , of zich van 

de overige schutters te verwijderen, om alleen met hem te 

zoeken ; want bijna evenzeer, als bij het menschelijk geslacht , 

wordt in dusdanige gevallen de oude stelregel bewaarheid , 

»dat slecht gezelschap de goede zeden bederft” 

Zelfs de reeds tamelijk gehoorzame hond laat zich, wan- 

neer een zwerm van teugelooze rakkers (aan welke het bij 

diergelijke jagtpartijen zelden ontbreekt) voorbij stuift, ligt 

verleiden , gemeene zaak met hen te maken, en hunne hel- 

klinkende stemmen hebben voor zijn oor eene melodie, die 

hij niet wederstaan kan. 

Als een middel, om den leerling zoo spoedig mogelijk 

vast voor het wild te leeren staan, moet ik slechts aanvoeren , 

dat men zich steeds de moeite moet geven , wanneer hij de 

hoenders opzettelijk opgestooten heeft, naar de plaats toe te 
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gaen, waar ze lagen, hem aan de lijn voor die plaats 

te doen couche maken , en hem, hetzij hij den misslag voor 

het eerst of bij herhaling beging, naar evenredigheid zach- 

ter of gestrenger te straffen. 

Boven alles draagt de weloverdachte , volgens de grootte van 

het misdrijf, naauwkeurig afgemetene strengheid of zachtheid 

der straf, het meeste er toe bij tot de vroegere volmaking 

van den leerling. 

Onmiddelijk nadat de hond, hetzij eene geringe of harde 

straf ontvangen heeft, mag deze niet jagen, hij moet in- 

tegendeel een’ tijd lang aan derlijn gehouden worden , daar 

hem deze dwang in zeker opzigt pijnlijker is dan de straf 

zelve. 

De zweep moet in den regel alléén voor stugge ‚ kwaadaar- 

dige, koppige honden gebruikt worden, en ook bij deze nog 

niet te dikwerf. — 

De straf met den collier de force (of parforceband) verdient 

bijna altijd de voorkeur , en is ook bij de meeste honden 

toereikend. 

Slechts in bijzondere gevallen, wanneer b.v. de hond zich 

met geweld verzet of een geschoten. stuk wild gescheurd 

heeft, in een woord, alleen bij de groote misslagen , straffe 

men met de zweep, die men tot dat einde altijd bij zich 

moet hebben. 

Het aangrijpen van het eerste het beste stuk hout, of het 

afsnijden of afbreken van den een’ of anderen tak enz. 

deugt tm het geheel niets, en het allerminste , wanneer het 

voor de oogen van den hond geschiedt , daar hij dan of in 

het geheel niet komen wil, of met groote angst nadert. 

Over ket algemeen , moet men hem, hoe zachter en vrees- 

achtiger hij is, des te voorzigtiger en zachter behandelen. 

Vooral weckte men zich, hem in de eerste en hevigste 

opwelling van toorn te straffen ; want al te ligt worden in 
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zulk geval, de grenzen der billijkheid en van het verstand 

overschreden. 

Reeds zeer dikwijls in mijn leven zag ik jagers, die ge- 

durende uren lang , de grootste ongehoorzaamheid en verdere 

misslagen hunner honden door de vingers zagen, tot dat 

eindelijk eens een haas of patrijs werd opgejaagd en vrij 

kwam. Nu ontbrandde op eens hun toorn, en slagen, 

afgewisseld door schoppen , vielen hageldigt op den rug des 

zondaars , zonder er op te letten, of hij deze keer wer- 

kelijk straf verdiende, of alleen uit onachtzaamheid en drift 

misdaan had. — Van dusdanige strafoefeningen konde men , 

zoo als van verscheidene wetten zeggen, dat daaraan 

eene terugwerkende kracht wordt toegeschreven : want de 

geheele loopende rekening wordt nu op eens vereffend , en 

niet zelden hoort men bij dusdanige executiën den woedenden 

regter uitroepen : »Kom nu eens hier canaille! je zult nu 

hebben, wat je al zoo lang verdiend hebt," enz. 

Hoe verkeerd, hoe geheel verkeerd is echter zulk eene 

handelwijze ! 

Nooit mag men den hond straffen om , zoo als men zegt, 

»zijnen toorn op hem te koelen „” 

een misschot, of de een of andere onaangenaamheid, in 

drift is geraakt, maar slechts dan alleen, wanneer hij het 

namelijk omdat men door 

werkelijk verdiend heeft; en nooit mag de straf in mishan- 

deling ontaarden, iets, hetwelk in eene opgewondene stem- 

ming zoo ligt het geval wordt. 

Hoe koelbloediger en bedaarder wij zijn, des te minder 

zal ons de hartstogt tot eene ondoelmatige behandeling van 

den leerling verleiden ; terwijl daarentegen eene enkele mis- 

handeling hem, indien niet voor altijd, toch welligt voor 

eenen geruimen tijd handschuw maakt. Heeft men intusschen 

eenmaal zulk een’ misstap begaan, zoo zoeke men ten 

minste de schadelijke gevolgen daarvan in tijds ig te ko- 
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men. Ik ben er niet voor, den hond, wanneer hij 

uit vrees niet durft te naderen, te gemoet te gaan (zoo als 

vele jagers doen) en hem dan, onder gedurig slaan, aan de 

lijn tot op de plaats te slepen, waar men hem geroepen 

of gefloten heeft , want dikwijls maakt men daardoor de zaak 

nog erger. Eene zachte behandeling schijnt mij op den 

duur de voorkeur te verdienen, indien zij even zeker tot 

het doel voert als eene gestrenge. 

Men verwijdere zich dus, wanneer de hond groote vrees 

aan den dag legt, liever zonder herhaald fluiten, geheel als 

of men zijne weigering om te komen niet had opgemerkt. 

Wanneer hij nu, zoo als bijna immer het geval is, weldra 

volgt, zoo ga men een eind weg voort, zonder op hem te 

letten ; dan vange men van lieverlede aan, hem meer en meer 

vriendelijk aan te spreken, tot dat men het volle vertrouwen 

weder bij hem bespeurt. Op deze wijze wordt de gedachte 

aan het gebeurde als het ware uit zijn geheugen gewischt ; 

en wanneer de jager zich in het vervolg voor diergelijke 

overijling in acht neemt, zoo behoeft hij gewis niet te vree- 

zen , dat zijn hond ooit handschuw zal worden. 

Wil men er daarentegen een, welke door verkeerde be- 

handeling reeds werkelijk bedorven is, weder te regt bren- 

gen en hetgeen anderen bedorven hebben weder goed maken, 

zoo blijft er geen ander middel over, als den hond in het 

begin alle mogelijke vrijheid te laten, en hem om zoo te 

spreken , op nieuw te laten verwilderen, alsof hij nog in 

het geheel niet gedresseerd ware , en dan eerst de eerste 

lessen der school, weder van het begin af, met hem aan 

te vangen. 

Indien men echter dusdanige taak op eene geschikte wijze 

van zich af kan schuiven; zoo late men niet na zulks te doen; 

want in alle gevallen is het eene , zoo niet bijzonder moeijelijke, 

toch zeker eene hoogst onaangename zaak, een’ dusdanig 

nnen nn 
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verslagen hond zoo verre te brengen, dat hij zijne 

“vroegere gebreken geheel aflegt, en slechts een bijzonder 

fraaije of van uitstekenden aanleg, verdient, dat men zoo veel 

moeite aan zijne afrigting besteedt. 

Het is verder ten hoogste noodzakelijk, dat men den 

hond nimmer uit het oog verliest, om naauwkeurig te kun- 

nen beoordeelen of hij werkelijk uit drift is toegesprongen 4 

of alléén uit onachtzaamheid , of bij gebrek aan gunstigen wind 

het wild heeft opgestooten, daar hij in de laatste gevallen 

geene straf verdient. 

Ten tweede is het noodig, den hond, wanneer hij staat , 

dikwijls af te roepen en te prijzen. Hij overtuigt zich daar- 

door, dat hij zijne zaken behoorlijk heeft verrigt en zal voor de 

tweede keer, wanneer men hem weder veroorloofd te avan- 

ceren, zeker nooit te ver doorgaan. Ook leert hij op de 

bovengenoemde wijze dikwijls naar zijnen meester omzien, en 

het is reeds zeer veel gewonnen, wanneer een jonge , vurige 

hond er toe gebragt is, zulks te doen; want het bewijst, 

dat zijne begeerte reeds grootendeels overwonnen is, om op 

het voor hem liggende wild zijne geheele opmerkzaamheid 

te vestigen, terwijl hij door het omwenden van den kop te 

kennen geeft, dat hij ook door zijnen meester wenscht 

opgemerkt te worden. 

Nog eene even zoo wigtige reden om den hond te 

gewennen , wanneer hij staat, zich te laten afroepen, is 

deze, dat men op reis, op de wandeling en op vreemde 

jagten, of wanneer men, welligt vermoeid genoeg , van eene 

jagt terug komt, dikwijls in de hoogst onaangename nood- 

zakelijkheid gebragt wordt, verre van den weg af te gaan, 

om hem terug te halen. 

Eindelijk verzuime men ook geene gelegenheid, vleugel- 

lam geschoten wild op zulke plaatsen neder te zetten , waar 

het zoo veel mogelijk in het verder loopen pe ai 
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wordt ; alsdan brenge men den hond onder gunstigen wind 

er voor, late hem een tijdlang staan, en nadat men den 

vogel meermalen is rondgegaan, schiete men , doch houde 

den hond zoo mogelijk (al moet dit dan ook in het begin 

aan de lijn geschieden) van het dadelijke toespringen af, 

terwijl slechts door het dikwijls herhalen van zulke geduld- 

proeven het zoo hoogst onaangename loopen op het schot, 

steeds met goed gevolg tegengegaan kan worden. 

Somtijds moet men ook de vleugel-lamme vogels alleen 

met de hand of den hoed bedekken en , onder liefkozingen 

en prijzen, aan den leerling toonen, en daarna meermalen 

na elkander doen apporteren. 

Hierdoor wordt een dubbel doel bereikt, daar zich de 

hond overtuigt , dat het de begeerte van zijnen meester is , 

om het kleine dier te verschoonen en levende te houden ; ten 

tweede leert hij, digt voor zijne oogen apporterende , zach - 

ter en voorzigtiger toegrijpen , dan het mogelijk in grooter 

afstand van hem geschieden zoude, 

Wanneer hij aanleg toont tot de zoo onverdragelijke ondeugd 

van het wild te drukken, hetgeen de opmerkzame waar- 

nemer reeds in het eerste begin zal bespeuren , z00 mag 

men volstrekt geen dralen bij het apporteren dulden , doch 

roepe men den hond reeds krachtig toe, in het eerste 

oogenblik van het toegrijpen. Vertoeft hij dan nog, terwijl 

hij aan het wild trekt of plukt, zoo loope men op hem toe 

en geve hem, na hem aan de lijn genomen tehebben, eene 

niet te zachte straf, onder het herhaalde roepen van » Vast 

apporte.”” 

Nog strenger moet de straf natuurlijkerwijze worden aan- 

gewend, wanneer hij het wild geheel verscheurd of wel op- 

gevreten mogt hebben. Wat er nog van overig is, al ware 

het nog zoo weinig en al moest men het diep uit den bek 

halen , moet hij, na eene scherpe tuchtiging , eerst herhaalde 
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malen apporteren, om hem regt begrijpelijk te maken, 

waarom hij gestraft is geworden. 

Buitendien late men ook dusdanige hardvattende honden , 

bij elke geschikte gelegenheid , deels op geringeren, deels op 

grooteren afstand , koude en sterk beschadigde vogels appor- 

teren , aanvankelijk zonder er bij te schieten, later echter 

na geschoten te hebben — hetgeen gewoonlijk het al te 

driftige toespringen veroorzaakt —, opdat zij in alle gevallen 

kunne neigingen leeren beteugelen. 

Ook verschaffe men: hun dikwijls gelegenheid , zeer kleine 

vogels enz. te apporteren, daar deze het meest geschikt 

zijn om verslonden te worden ; onmiddelijk op het schot moet 

men den hond, zoo als ik reeds aangemerkt heb, niet 

van de lijn los laten, maar ten minste zoo lang wach- 

ten, tot het geweer op nieuw geladen is, opdat zijne drift 

eerst een weinig kan bedaren. Haat hij zich op deze wijze 

niet van de ondeugd van het drukken afbrengen, zoo is alle 

hoop daaromtrent bijna zoo goed’ als vervlogen, want alle 

andere middelen b. v. het doorsteken van vogels met brei- 

naalden of andere puntige voorwerpen, zijn even zoo onuit- 

voerbaar en gewaagd’, als de proef van een’ jagtliefhebber die , 

om zijnen hond het drijven af te leeren, hem met een’ dooden 

haas in eenen zak stopte en hevig door elkander liet schud- 

den, of zoo als de raad, welke mij eens door remand van 

het groene gild werd gegeven, » dat men eenen hond, welke 

zich niet terug liet roepen, maar dadelijk zonder omslag 

regt op het achterste moest schieten, om hem deze fout 

spoedig te verleeren;” waarop ik , ofschoon niet geheel zon- 

der lagchen , doch zeer beleefd, antwoordde : dat mij — Drana 

zij gedankt! — in mijne praktijk die. kuur ook zonder loo- 

den pillen nog altijd volkomen gelukt was. 

Ik kan overigens niet ontkennen, dat ik zelf meer dan 

eens in de verzoeking ben geweest, hetzelfde te doen, en. 
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dat met eenen hond, waarbij alle andere middelen te vergeefs 

zijn, ten laatste ook die zoogenoemde wanhoopkuur nog 

kan aangewend worden, voordat men hem — weggeeft of 

doodschiet. 

Indien ik ooit in zulk een onaangenaam geval mogt 

geraken, zoo zoude ik eerst den hond verscheidene malen 

roepen of fluiten , en hem in hetzelfde oogenblik vlak van 

achteren eene portie musschenstof toedienen. Dadelijk na 

de verwonding zoude ik hem tot mij roepen, aan de lijn 

nemen en, zonder op zijn gejank en gehuil te letten , wegens 

het branden van het schot, hem steeds daarbij fluitend , 

met de zweep duchtig straffen; want alles zoude bij die ge- 

legenheid er op nederkomen, hem begrijpelijk te maken, dat 

hij niet door toeval , maar alleen voor zijne ongehoorzaam- 

heid geschoten is geworden. 

Gevaarlijk blijft zulk eene handelwijze toch altijd, en zij is 

nimmer aan te bevelen ; want zelfs met de grootste omzig- 

tigheid kan de hond door een enkel korreltje , hetwelk bij 

toeval de oogen, ooren of de geslachtsdeelen treft , ernstig 

gewond worden, wanneer men van nabij op hem schiet ; 

laat men hem intusschen te verre loopen, dan blijft het 

schot zonder uitwerking: want ik zelf ben getuige geweest, 

dat honden op matigen afstand met fijnen hagel getroffen , op 

het schot luid begonnen te janken en toch, den haas 

bleven vervolgen. Nog een ander en wel grooter ge- 

vaar bestaat daarin, dat door zulk een schot de hond lig- 

telijk zóó afgeschrikt worden kan, dat hij in het geheel 

geen haas meer nagaat, zelfs niet den aangeschotene, en 

uit vrees in het geheel niet meer zoeken wil, Hij is dan 

wel glad genezen , maar niet veel beter dan een hardlooper , 

die men wegens een likdoren — den voet afzet, 

Voor hen, die met twee staande honden te gelijk jagen 

willen , hetgeen ik echter niemand aanraden kan, die zich 

ten Áo 

pr An 
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hiertoe niet volkomen op de hoogte gevoeld , is voorname- 

lijk de naauwkeurige opvolging der volgende regelen nood- 

zakelijk. 

a) Men gewenne hem aanvankelijk altijd van elkander 

af te zoeken, daar het even ondoelmatig als onaangenaam 

is, wanneer dezelfde plaats meermalen wordt afgezocht of 

liever ‚als de een den anderen naloopt. 

b) Men mag nimmer dulden dat, wanneer een hond 

staat, de ander er dadelijk op toeloopt, daar hierdoor niets 

gewonnen , maar de eerste ligt driftig gemaakt wordt ‚ vooral 

bij hazen of wanneer hoenders, kwartels ,‚ wachtelkoningen 

enz. sterk loopen. Die het meest verwijderd is, moet, zoodra 

hij aan de houding van zijn’ kameraad bemerkt, dat deze iets 

in den neus heeft — (een talent, hetwelk de meeste staande 

honden in eene bewonderenswaardige mate bezitten), op 

hetzelfde oogenblik zelf onbeweeglijk staan blijven. — In- 

dien hij tegen alle verwachting — want de meeste doen dit 

zeer spoedig — hiertoe na herhaalde pogingen niet te bren- 

gen mogt zijn, zoo doe men hem liever achter gaan of 

neme hem aan de lijn, tot later beide, door meerdere 

oefening, zoo Beruw zijn, dat men ze, zonder dat de een 

den anderen doet toespringen, of wanorde plaats vinde 

bij het apporteren, naast elkander kan laten staan , hetwelk , 

daar bijna elke hond een verschillenden stand heeft, b. v. 

het opligten van een’ voor- of achterpoot, hoog of laag 

houden van den kop of staart, een schilderachtig gezigt 

oplevert, en dikwijls zelfs dusdanige personen , welke voor 

het jagtvermaak geen gevoel of geen idée hebben van 

de bestemming der staande honden, onwederstaanbaar 

aantrekt. 

c) Men straffe telken reize en zeer gestreng , dengenen der 

beide honden, welke, wanneer zijn medegezel het gescho- 

tene wild reeds opgenomen heeft, er op toeloopt en het 
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hem tracht te ontrukken, opdat hetzelve niet door het heen 

en weder trekken beschadigd of geheel verscheurd worde ; 

het laatste, vooral bij hazen, zeer onaangenaam zijnde, 

heeft voor de honden ook dikwijls nadeelige gevolgen , daar 

zij eenmaal den lekkeren smaak van een’ versch verscheurden , 

warmen haas geproefd hebbende, deze proef gaarne nader- 

hand herhalen; vooral wanneer het dier sterk zweet, en de 

bonden zich daardoor de allerergste ondeugd van het 

vreten aanwennen. 

Eenmaal vast ingeworteld zijnde, laat dit gebrek zich slechts 

moeijelijk — dikwijls in het geheel niet — weder uitroeijen, en 

indien men zulk een hond ook al zoo verre brengt, dat 

hij er zieh in de nabijheid van zijnen meester niet meer 

aan schuldig maakt, zoo is toch, wanneer hij op grooteren 

afstand geen roepen noch fluiten hoort en zich buiten 

zijn bereik gelooft, voornamelijk in het hout, die ver- 

zoeking zoo sterk, dat hij haar slechts zelden zal kunnen 

wederstaan. 

Daarom is het des te noodzakelijker, dat men de eerste 

kiem van deze ondeugd reeds in ’t begin der veld-dressuur 

zoekt te onderdrukken , namelijk: men moet gestreng toe- 

zien, dat de hond al het geschotene , zonder het minste 

dralen, ras opneemt en brengt (zoo als hiervoren reeds is 

aangemerkt) ; men schiete wijders altijd slechts op zulk eenen 

afstand , dat de haas op de plaats zelve liggen blijft, of nog 

slechts eene korte streek voortloopen kan , en —zoo mogelijk — 

alleen op de vlakte, waar men den hond behoorlijk kan in het 

oog houden; ook moet hij altijd alléén bejaagd worden , 

zoo lang hij nog geen vertrouwde apporteur is; vooral 

mag hij nimmer in de gelegenheid gesteld worden, geza- 

mentlijk met andere honden aangeschotene hazen in het 

hout na te gaan. 

d) Eindelijk ben ik ook volstrekt van meening, dat indien 

ad 

ME 



13% 

het genoegen om met twee honden te gelijk te jagen, 

volkomen zal zijn, men zich ook voor beide van een 

afzonderlijk fluitje moet bedienen, hetwelk door. hoogte of 

laagte van toon, duidelijk van het andere te onderscheiden 

moet zijn. 

Om welke redenen ik dit noodzakelijk -acht, behoef ik wel 

aan geen’ practischen jager nader te verklaren; deze zaak 

spreekt van zelve, want zeer dikwijls is het noodig eenen 

der honden te straffen, en dan is het zoo wel onnoodig als 

ondoelmatig ze beide te doen komen. 

Oppervlakkig beschouwd, schijnt het zeer moeijelijk te zijn, 

twee honden zóó te dresseren, dat zij elk in het bijzonder 

slechts hooren naar het voor zich bestemde fluitje; doch de 

middelen ter bereiking van dit doel zijn even zoo eenvoudig 

als gemakkelijk, 

Dat deze fluitjes zoo veel mogelijk in toon moeten ver- 

schillen, spreekt van zelve; wanneer nu elk der beide 

honden goed aan het zijne gewoon is, en men hen voor 

het eerst gezamentlijk medeneemt , zoo moet men ze kort 

houden en steeds, voor dat men fluit, eerst den hond, 

dien men wil doen komen, met luider stemme bij zijnen naam 

roepen. Keert ook de niet geroepene zich om , dan geve men 

hem dadelijk met de hand het gewone teeken om ter zijde 

af te zoeken, opdat hij weten moge, dat het fluiten hem 

niet aanging. Komt hij desniettegenstaande toch, zoo moet 

men hem dadelijk aanzetten om verder voort te jagen , ter- 

wijl de andere eenige minuten lang terug gehouden wordt. 

Door een en ander dikwijls te herhalen, leeren honden, welke 

het niet aan goeden aanleg ontbreekt — gaarne zoude ik zeg- 

gen, aan verstand — (want ook onder staande honden vindt 

men domkoppen) in ongeloofelijk korten tijd dat fluitje onder- 

scheiden , hetwelk zij alleen te volgen hebben. 

» Maar waartoe toch die dwaze fluitjes?” zal men mij uit alle 
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groote steden, waár aan dit opstel de eer zal te beurt val- 

len, gelezen te worden , met honderde stemmen toeroepen ! 

Weet dan de schrijver niet, dat een goede hond altijd 

zoo kort bij den jager moet zoeken, dat men hem, zelfs 

met eene zachte stem, dadelijk kan beroepen?” — » Dank , 

mijne heeren , voor het vriendelijke onderrigt! Ik weet het 

en zoude mijne getrouwe dienaren ook even kort bij mij 

houden als UEd. , indien de houtsnippen patrijzen en de 

patrijzen houtsnippen waren, namelijk, wanneer de patrij- 

zenjagt 14 dagen en de houtsnippenjagt 5 maanden duurden , 

of wanneer ik, zoo als welligt de meeste van ulieden, 

mijne hoenderjagten met het einde van September reeds. 

besloot.” 

Wanneer men ze eehter eerst in dien tijd begint te schie- 

ten, als de hoenders de reeds lang verloren roode staartjes. 

tegen gouden ‘(zoo als de oude jagers gewoon waren ze te 

noemen) verwisseld hebben,-— als men op geheel kale 

velden, waar de vorschende blik zelfs de laatste knollen- 

akkers, waar zij zich nog in zouden kunnen verbergen , 

te vergeefs zoekt, — in de late, ruwe herfst- en win- 

termaanden, als zij zich niet meer met de voeten laten 

opstooten, wanneer men in dien tijd nog hoenders wil 

schieten — een genoegen, hetwelk juist om’ de daaraan 

verbondene moeijelijkheden nog vergroot wordt — dan moet 

de hond waarlijk meer doen, dan in den korten omtrek van 

10 of 12 vierkante voeten, onder het geweer van zijnen 

meester in de rondte draven , alsof men truffels zocht, 

De smaken verschillen! zoo als met zoo vele dingen in de 

wereld , is dit het geval ook omtrent de jagt. 

Geheel anders moet een hond jagen, wanneer hij mij 

zal bevallen! 

Altijd met den neus hoog in den wind, moet hij in gestrekten 

galop, dan regts, dan links, verre, zeer verre af zoeken ; hij 



139 

moet het veld als het ware schoon vegen en nogtans zoo 
vast staan , dat men , nadat de hoenderseerst in een’ grooten 

en daarna in een’ kleineren cirkel zijn genaderd en zich tus- 
„schen den hond en den jager vastgedrukt hebben (1), de- 
zelve in den zit kan schieten en_ voor het eerste schot bijna 
altijd , of ten minste voor het tweede, eenen haan 
kan uitzoeken. Hiertoe is het echter natnurlijk noodig, dat 
de hond reeds op een’ grooten afstand op dezelve aantrekt 
en niet aan het onuitstaanbare geschreeuw gewoon is 
van »geef acht! tout beau!” enz., dat men van zoo 
vele jagers hoort, zoodra hunne honden beginnen te tee- 
kenen. Ì 

Een eenvoudig dreigen met den vinger, of op grooteren 
‚afstand met de zweep , in de nabijheid een enkel » pst 
„moet de plaats innemen van alle andere geruchtmakende en 
galmende waarschuwingen, die zoo dikwerf het wild reeds 
„opjagen , voor dat nog de jager schieten kan , en volmaakt 
toereikende zijn, om den hond, indien hij een weinig te 
veel doorgaat, aan zijnen pligt te herinneren, 

Er zijn jagtliefhebbers , die het als iets bijzonders in hunne 
honden roemen, dat deze somtijds, voor enkele verspreid 
liggende, jonge hoenders staande (want alleen bij de 
zulke of bij die, welke door een’ roofvogel. uit elkander ge- 
jaagd zijnde, zich zeer vastdrukken , kan zulk een geval 
plaats vinden) naast zich laten schieten , zonder toe te sprin- 
‚gen; ik moet echter opregt bekennen, dat ik aan zoo 
iets niet veel waarde hecht; want waartoe zal zulk door- 

Staan den practischen jager dienen? (2) Alles op de wereld 

(1) Het spreekt van zelve, dat ik hier slechts van zulke hoen- 
ders spreek, die nog in het geheel niet beschoten zijn geweest, 
want slechts deze houden het naderen uit. 

(2) Zal er op nieuw geladen worden? Dit mag zich de hond 
laten welgevallen, maar het wild uiet. 
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heeft zijne zekere grenzen , die niet overschreden kunnen 

worden, ook het staan der honden. 

Is er wel iets zoo onuitstaanbaar, als om met een’ hond te 

jagen, die met overdrevene behoedzaamheid en zoo lang- 

zaam als eene slak, op den voet nakruipt , en halve kwartier 

uren noodig heeft, om de plaats op te sporen, waar de 

hoenders werkelijk liggen? Nu staat hij eindelijk ! Te ver- 

geefs roept men hem toe »Caro avance” of »apporte!” 

Hij laat dit roepen tienmaal herhalen, en blijft intusschen 

onbeweeglijk staan ; nu wordt hij met den voet voortgescho- 

ven ! Ook dat helpt niet. Hij beweegt zich niet van de plaats, 

en de jager moet ten laatste (tegen wil en dank) be- 

sluiten, het wild er uit te schoppen, of , indien zulks de 

plaats niet toelaat, met steenen en aardkluiten zoo lang in 

de struiken te werpen , die het wild tot toevlugtsoord die- 

nen , tot dat het er uitvliegt. 

Dusdanige. honden heb ik nooit kunnen uitstaan; ik heb 

het dus altijd zeergepast gevonden , wanneer men den eigenaar 

van zulk een vervelend machine zeggen hoorde » mijn hond 

staat als een os” want inderdaad! zulk staan is niet veel 

minder, dan osachtig ! 

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de bevelen van 

zijnen meester , beschouw ik als de eerste en voornaamste 

van die goede eigenschappen van den staanden hond , welke 

geene gelukkige natuurgaven, maar het gevolg zijn der op- 

voeding en afrigting; hij moet daarom, wanneer het met 

ernst en nadruk verlangd wordt, even zoo gereedelijk , ook 

zelfs tegen zijnen wil, toespringen , als hij anders gewoonlijk bij 

het avanceren stil moest houden. 

Men beschouwt gewoonlijk verder als een bewijs van uit- 

nemende gehoorzaamheid , wanneer de hond los naast den 

jager zittende, toch slechts alléén op zijn bevel apporteert. 

Laat ons deze zoo zeer geprezen philosophische onver- 
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schilligheid eens een weinig naauwkeuriger onderzoeken, dan 

zal het blijken, dat ze volstrekt geen wezenlijk voor- 

deel verschaft, en nooit zal ik het eenen jongen vluggen en 

vurigen hond tot een’ misslag rekenen, als hij datgene, 

hetwelk hij zoo dikwijls met toestemming van zijnen mees- 

ter gedaan heeft en voor eenen zijner voornaamste pligten 

houdt, ook bij drijfjagten denkt te moeten doen; is de 

hond echter oud, stomp en afgeleefd, zoo vind ik een 

zoodanige alles behalve bewonderingswaardig, want — zon- 

der verleiding bestaat er geene deugd. 

Nimmer mag een gehoorzame hond den misgeschoten 

haas vervolgen, of van datgene, hetwelk door de zich naast 

zijnen meester bevindende jagers geschoten wordt, de minste 

noticie nemen ; even zoo weinig mag hij bij den aanblik van 

op hem toeloopend wild, de geringste beweging maken ; 

ja, hij zal zich bijna altijd, wanneer hij waarschuwend 

wordt aangesproken , terug laten houden , wanneer het wild 

dadelijk op het schot dood ter neder stort en bewegingloos lig- 

gen blijft; wanneer het echter sterk klaagt, of (zoo als de 

alléén in den bol getroffen haas) hooge, stuipachtige spron- 

gen doet, of voortkruipende nog zoekt te ontkomen , dan 

zoude de reeds zoo dikwijls tot dit werk gebruikte hond 

verkeerd denken te handelen , wanneer hij niet dadelijk toe- 

sprong , om het geschotene aan zijnen meester over te leve- 

ren. — Men zoude diensvolgens hoogst onbillijk handelen , 

als men in dat geval — wanneer hij zich een weinig door 

de verzoeking had doen medeslepen — met strengheid wilde 

straffen. Het is intusschen veel beter , hem in zijne jonge 

jaren, wanneer alle hartstogten nog in volle kracht zijn , 

aan eene dusdanige proeve niet te wagen , maar hem bij 

drijfjagten altijd aan de lijn te houden. Hij wordt daar- 

door aan zijn’ eersten, van begin af aan diep ingeprenten 

pligt der =- yrzaamheid herinnerd, om altijd stil en 
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bedaard te blijven zitten, en ik zoude zekerlijk het minste 

rukken aan de lijn gedurende het schot , of dadelijk daarna, 

_ veel strenger straffen , dan wanneer hij los zijnde , zelf zon- 

der mijne toestemming, het geschotene apporteerde , daar 

hem zonder twijfel een soort van pligtgevoel hiertoe aandrijft. 

Ik eindig dit opstel met den wensch, dat de daarin 

voorkomende grondstellingen door ervarene jagers erkend 

zullen worden juist te zijn, en door jongere en minder ge- 

oefende , bij hunne, grootendeels welligt nog zeer onge- 

hoorzame leerlingen, met het beste gevolg mogen aange= 

wend worden, - 

HDO ere — 
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nrden — 

JAGERS=UITLEGKUNDE. 

Na eene gelukkige jagt bragten eenige liefhebbers vrolijk 

den avond door, en het onuitputtelijke onderwerp van het 

gesprek was natuurlijk het edele jagtvermaak. — Daar trad 

het zoontje van den gastheer, met een boek in de hand, de 

kamer binnen. » Papa,” zeide hij, »daar vind ik eene on- 

verstaanbare uitdrukking in de Principes philosophiques van 

pe Weiss , welke ik toevallig op uwe schrijftafel vond en 

doorbladerde : un vieillard succombant sous le poids de quatre- 

vingt ans avant d'avoir vécu”* — Hoe kan dit mogelijk zijn? 

mij dunkt tachtig jaren is toch een tamelijke leeftijd ! — 

Ik heb de bonne ook al gevraagd, maar zij begrijpt het 

even min.” 

De Vader wilde juist beginnen om den vrager de zaak op 

te lossen, toen een der gasten, beter jager dan wijsgeer, het 

woord opnam : »Gij en de bonne zijt beide domooren; de 

zaak is hoogst eenvoudig: de schrijver wil alléén te ken- 

nen geven, dat die grijsaard nimmer gejaagd — en derhal- 

ve nimmer geleefd heeft,” 

Ve v. We 

ie 
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DOOD VAN BLAZE. 

In den zomer van 1849 te Parijs zijnde , vermeende ik, om 

onderscheidene redenen, een bezoek te moeten afleggen bij 

den Franschen schrijver over de jagt: den gewezen kapitein 

E. Braze. Vergeefsch pogen , daar hij iets vroeger, ten gevolge 

van het roodvonk, uit de Champs-élysées, waar hij woonde, 

naar nog betere gewesten was verhuisd. De liefhebbers van 

zijne geestige pen hebben dus niets meer van hem te ver- 

wachten. 

Hij werd betreurd als een vernuftig, vrolijk en sterk man. 

Mijn gids zeide ten slotte: wij ondergaan met hem een groot 

verlies ; quel homme cela faisait, il faisait face à tout, 

V.V 

ENE Nee — 

Is het uitloven van premiën op schadelijk wild 

den jagtliefhebber aangenaam? 

Met inbegrip van hetgeen door de gewone jagtopzieners 

werd gedood , zijn in het verleden jaar , aaft den heer Hout- 

vester dezer provincie, ter bekoming der premiën op scha- 

delijk gedierte, vertoond: 424 jonge vossen, 65 moer-en 

35 rekelvossen , 695 valken, 594 wezels , 1029 bunsings , 

2 arenden, 1 otter en 1 gier. 

De hoeveelheid gedoode vossen en bunsings is inderdaad 

verbazend, en men mag het gerust als een bewijs aanne- 

men , dat de premiën het dooden van schadelijk gedierte 

zeer bevordert ; — maar een der aangenaamste jagten wordt 

den waren liefhebber te veel ingekort. 

Een Drentsche Nimrod. 
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Vervolg van bladz. 71.) 

» Wie bezit de bevoegdheid om te jagen?” is eene vraag, 

welke wel schijnt met de wedervraag beantwoord te mogen 

worden: »Aan wien is die bevoegdheid betwist?” Het wild 

och is een voorwerp onder het geschapene , hetwelk geen 

sigenaar heeft of hebben kan, vóór dat het ín de hand van 

len mensch is gevallen, en het natuurregt blijft uit den 

tard der zaak van volledige toepassing , zoolang op de wijze 

‚mm het magtig te worden, in het belang der maatschappe- 

ijke orde of ter conservatie van het wild, geene voorschrif- 

en tusschen beide komen. Het antwoord is dus met andere 

voorden : »Ieder Nederlander, niet vallende in wettige of 

redelijke uitzonderingen , bezit jagtbevoegdheid.” 

Dit antwoord zal velen vreemd voorkomen , maar verwon- 

dere niemand, aïs hij slechts wil nadenken, dat belang- 

stelling in het jagtvermaak een’ hartstogt vordert , en in den 

regel moet men immers aannemen , dat het ontbreken daar- 

van ook wel zeer weinigen (zoo er al zijn) genoegzame be- 

langstelling inboezemt, om zich zaakkennis te verschaffen; 

10 
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en wie weet niet, dat het onschuldig jagtvermaak onder 

vele vooroordeelen en verwarring van denkbeelden gedrukt 

gaat ? 

Hierop zullen wij later terugkomen om, na te hebben op- 

gemerkt , dat zoo er eenige grond ware, om aan praeroga- 

tiven , de algemeene jagtbevoegdheid kwetsende, te kunnen 

denken, zulks in de wet van 41 Julij 1814 (Staatsblad no. 79), 

gevonden zoude moeten worden ; immers dat, in weêr- 

wil van het stilzwijgen, de geest der wet, bij eene gezonde 

uitlegging , het toekennen van praerogativen, in het kunnen 

maken van uitsluitingen, zou moeten begunstigen , welk een 

en ander het geval niet is. 

Het noemen der wet van 414 Julij 1814 leidt mij tot ee- 

nen uitstap, tevens zullende strekkend tot overgang der 

behandeling van de derde voorgestelde vraag. 

Het is verre van mij te beweren, zij het dan ook bij 

verschil van gevoelen, dat eene herziening der wet niet als 

wenschelijk te beschouwen is; evenwel zal de voorzigtige 

wetgever gewis aan zijne aandacht niet laten ontglippen, 

dat zij onder een vrijzinnig en omzigtig centraal bestuur, te 

midden van zoo veel uiteenloopende opiniën, verwarring 

van denkbeelden , van opgewekte driften en van de gebreken 

der wet zelve, gedurende een tijdsverloop van 58 jagtsai- 

zoenen zeer weinig moeijelijkheden heeft opgeleverd ; zullende 

het, bij het beschouwen der Fransche wet, vigerende bij onze 

inlijving in Frankrijk, de plaats zijn, om het verkies- 

lijke, zoo al niet het onmisbare, eener centrale leiding aan- 

schouwelijk te maken ; en wie genoegzaam met mij in jaren 

gevorderd is, om zich de treurige jaren 18141—1812, 1815, 

te kunnen herinneren, toen wij van volksbestaan waren 

beroofd , roep ik op om te getuigen, welke vernielende ge- 

volgen die Fransche wet voor het behoud der wildbaan en 

der genietingen van het jagtvermaak deed voorzien , wan- 
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neer onze verlossing niet in den raad des Opperbestuurders 

van het heelal geschreven had gestaan. — Gelukkig zal 

ook Nederland in de vergaderingen zijner wetgevers den 

uitroep niet hooren : »Périssent les Colonies” , als de begin- 

selen maar behouden blijven. — Maar ook bij de minste 

oplettendheid is het de strijd : wat de eerste beginsels zijn ? 

en of die bij de herziening der jagtwet waarschijnlijk zoo 

gemakkelijk tot wenschelijke eenstemmigheid zullen gebragt 

kunnen worden, zal de tijd moeten leeren. 

Veler dwaling is, naar mijn bescheiden inzien, het niet on- 

derscheiden van regt en vorm. De wet van 1814 bepaalt 

zich tot het laatste ; doch middagklaar is het niet minder, 

welke echte regtsmagt en regtsbeginsels door de wetgevers ten 

aanzien der personele bevoegdheid, met eerbiediging van de 

hoogere regten des eigendoms, werden aangekleefd. — Bij 

het opslaan van het bovenschrift der tweede afdeeling leest 

men : » Van de publieke jagt” ; maar wie daar toe geregtigd 

zijn, zegt de wet niet; de omschrijving van het terrein, 

vermeld bij art. 15, geeft een volkomen licht. Het zon- 

dert onder anderen uit: alle landen , waarvan de regthebbenden 

zich de jagt RESERVEREN. — Nu is toch dit wel de erken- 

tenis, dat de wet niet te beschikken heeft over den grond. 

Hooger regt doodt het mindere. Dat des grondeigenaars 

brengt mede te mogen verbieden , dat zijn grond door 

anderen worde betreden. Het Romeinsche regt wijst ons 

den weg (1); en wie zal niet gaarne bij dat regt ter school 

gaan? Alle weifelingen en zwarigheden van het vraagstuk der 

jagtbevoegdheid lost het volkomen op. 

Met betrekking tot den jager, wordt. het wild, zoodra 

het in zijne magt is, naar het volkenregt zijn eigendom. 

(1) 812, Instr. de Rerum divisione et acquirendo earum do- 
minio, 

10% 
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Maar hebbe hij daartoe eenen grond te betreden, waarop hij 

zich niet had mogen begeven, hij begaat , volgens de Ne- 

derlandsche wet, op den vorm, een delict , en de verbeurd- 

verklaring van het gedoode wild is een gedeelte van de te- 

gen den overtreder door de wet gestelde straf (f). Het 

wild gaat niet over in eigendom aan den eigenaar, wiens 

grond hij geschonden heeft. Deze strafbepaling wérpt eenen 

helderen blik op het wezen der zaak. — De landeigenaar 

kan niet geacht worden, daarop een uitsluitend regt van ja- 

gen te hebben, omdat het jagen een algemeen regt is op een 

voorwerp, 't welk geen eigenaar heeft of hebben kan, zonder 

voorafgaande in bezitneming; en omdat er geen redelijk ver- 

band is tusschen den vogel, die over zijn eigendom vliegt, 

met het eigendom van zijn’ grond. Hij, het land hebbende 

afgepaald en daarop dien vogel schietende, oefent niet het 

regt van eigendom des akkers uit; want het wild, dat hij 

doodt, wordt zijn eigendom door de in bezitneming. 

Het afgepaald zijn van den akker gaf hem niets meer, dan 

het eigendomsgevolg om , privatief op zijn’ grond, dien vo- 

gel te hebben kunnen schieten , aan ieder’ ander’ jager, zon- 

der zijne toestemming, ongeoorloofd; — en hier geraakt de 

grondeigendom, waarop te veel wordt gedrukt, buiten ver- 

dere rede. 

De afpaling, tot den vorm behoorende, mag, ten bewijze 

hoe ‘ver dwaalbegrippen kunnen gaan , niet onvermeld 

blijven; dat de verpligting daartoe, bij de wet van 44 

Julij 1814 voorgeschreven, niet zelden als een groot bezwaar 

wordt opgenomen, terwijl deze voornamelijk ín het be- 

lang van den eigenaar plaats heeft, om de eerbiediging van 

zijnen wil, dat niemand, zonder zijne toestemming , zijnen grond 

jagende betrede, zoo veel mogelijk te verzekeren, — Het 

(1) Art, 7 der wet van 11 Julij 1814. 
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afpalen is de grond plaatsen onder het publiek gezag. — 

De schennis stelt een delict daar; en hoe kan aan de relazen 

van de opzieners der jagt kracht van wettig bewijs worden 

toegekend , wanneer dat zintuiglijk hulpmiddel ontbreekt ,‚ om 

zich in het open veld niet te kunnen vergissen in de grens- 

scheidingen? (zoo het al mogelijk ware , daarmede volkomen 

bekend te zijn). Ook voor de jagers in publieke jagten 

mag de afpaling als onmisbaar beschouwd worden. 

EDT De) Glee 

OVER DE JAGT AAN DE GOUDKUST , 

volgens eene tienjarige eigene ondervinding. 

voor H. S, Peu, 

Resident ter kuste van Guinea. 

DD ED) dE 

Wanneer zich de hartstogtelijke jager, gewoon aan de 

meestal niet zeer rijke jagt in Holland, in gedachten ver- 

plaatst in de Tropische gewesten, met al hunne grootsche 

voortbrengselen uit het planten- en dierenrijk, zoo verschil- 

lende van die van het moederland, dan gevoelt hij voor- 

zeker in zich de begeerte opwellen, in de mogelijkheid te 

zijn, die streken te kunnen bezoeken, en aan zijn lust tot 

jagen eens regt te kunnen voldoen. Holland toch, alwaar 

de jagt zich geheel en al tot kleine wildsoorten bepaalt, 

en waar niet eens een vos geschoten kan worden, komt 

in des jagers verbeelding in geene vergelijking met die 

gewesten, alwaar de leeuw, de luipaard, verschillende 

antilopen enz. te huis behooren. Eene jagt op zulke die- 
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ren, in de bosschen der heete luchtstreken en vergezeld van 

velerlei gevaren , moet toch wat anders zijn, dan het ja- 

gen bij ons! 

Het kan dan ook niet missen, of een wezenlijke jager, 

derwaarts vertrekkende , moet voorzien zijn van eene goede 

buks , een aantal geweren, een hertsvanger en goede pis- 

tolen. De buks is voor hem immers noodwendig ! waarmede 

zoude men anders een leeuw , een’ luipaard of een’ kroko- 

dil kunnen schieten ? De hertsvanger en de pistolen moe- 

ten tot zelfsverdediging strekken. Aldus toegerust, verschijnt 

de jager aan de goudkust, met het vaste voornemen , van al 

die wapenen een goed gebruik te maken. De honden zijn 

te huis gelaten, wijl men hem verzekerd heeft, dat die al- 

daar het aanslaan en den reuk verliezen, en dus van geen 

nut zijn. 

Wat het aanzien van het land zelf betreft , hierover kan 

hij reeds oordeelen: het ligt immers voor hem, en daar het 

zijne verbeelding dan ook reeds overtreft , hoe zal het dan 

wel met de jagt zijn ? 

Om hiervan eens spoedig de proef te nemen, maakt hij 

reeds den dag na zijne aankomst een klein uitstapje. Met 

volle geestdrift bezield, draagt hij zijn geweer en weitasch 

zelf; doch, na dit een uur te hebben volgehouden, ge 

voelt hij reeds, dat het toch zoo gemakkelijk niet gaat als 

in Holland: het zweet gudst hem langs het aangezigt en hij 

heeft nog geen schot gedaan; niet eens een eekhoorn is er 

te zien, veel minder een muskuskat of antilope; niets 

dan kleine vogelen, en nog wel zeer schaars, zag hij, en 

om deze te schieten, daarvoor behoefde hij waarlijk niet zoo 

verre weg te gaan. Na aldus een uur of wat te hebben ge- 

jaagd, zonder iets te hebben opgedaan, keert hij verdrietig 

over zijn’ mislukten eersten togt huiswaarts. 

Thans is hij vergezeld van eenen negerjongen , welke zij 
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ne weitasch draagt, wijl hij gevoelt, dat de drukkende hitte 

en de ongebaande weg toch wat al te vermoeijend zijn. 

Zijn geleider brengt hem nu meer het digte bosch in ; 

doch ook hier is het voor hem teleurstelling ; groote dieren 

zijn niet te zien, en kleinere evenmin , omdat zijn oog 

nog niet geoefend is, door het ondoordringbare bosch heen 

te zien. Overal ontmoet hij hinderpalen ; zijn geleider loopt 

trouw voorwaarts, en weet met eene bijzondere vlugheid 

over alles heen of onder door te kruipen ; dan kij blijft ha- 

ken , scheurt zijne Kleederen en komt ten laatste in eenen 

mierengang te land, waarvan hij zich niet weet te ontslaan, 

dan door de trouwe hulp van zijnen jongen, doch niet dan 

na hevig te zijn gebeten. Eindelijk wordt er een vogel ge- 

sehoten „ dan ja, diem: te vinden, dit gaat niet zoo ge- 

makkelijk; voor bem is het geheel onmogelijk , daar de juiste 

plaats, waar de vogel viel,-door het digte bosch, niet kan 

„worden waargenomen; kortom, vindt hij wat geschoten is, 

dan is het tien tegen een, Nu wordt aan den negerjongen 

gevraagd, of er dan in het geheel geene groote dieren zijn, 

en het antwoord is, dat zij er wel degelijk zijn, doch dat 

de meeste des nachts eerst te voorschijn komen. De tweede 

togt is dus ook geenszins aanmoedigend geweest, en de ja- 

ger verklaart ronduit, dat hij het zich geheel anders had 

voorgesteld , en dat al hetgeen hij over de jagt- 

rijke streken in de Tropische gewesten gelezen heeft, leu- 

gentaal is. Hij vergepoegt zich dus met van tijd tot tijd in 

eene cano de rivier op-te varen en eenen langs den oever 

zittenden wulp of reiger te schieten, en alzoo is de jagt aan 

de kust voor hem nog minder dan in Holland. 

Wij kunnen niet ontkennen, dat bij onze aankomst aan 

de Goudkust, onze verwachting ook bedrogen werd, voor 

het minst wat de jagt op groote dieren betreft; de reden. 

hiervan is, dat men zich geen goed denkbeeld van het 
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terrein en van die ondoordringbare vegetatie vormen kan, 

alvorens het te hebben gezien. 

De grond tot aan de zee begroeid, heuvelachtig, de lage 

streken moerassig , overal bewassen met kreupelhout en cac- 

tussen ter hoogte van bijna tien voeten, en welke geheele 

heggen vormen, belemmeren den doortogt, en niet dan een, 

door de negers gemaakt pad, ter naauwernood twee tot 

drie voeten breed , staat er voor ons open. Dit is het aan- 

zien van het land onmiddellijk aan zee gelegen, en reeds één 

uur meer binnenwaarts is het voor het oog geheel onmogelijk 

door te dringen, door die bosschen en overrijke vegetatie 

in het algemeen, waarvan men zich van te voren geen 

denkbeeld had kunnen vormen. Boomen, wier toppen niet 

te beschieten zijn, zooals de Kupok-boom, ijzerhout en 

meer andere soorten, onregelmatig en digt bijeen, geplaatst , 

het lagere gedeelte van het bosch door kreupelgewas , slin- 

gerplanten , parasieten, doornen, enz. aangevuld, beletten 

geheel en al den doortogt, zelfs het, door de negers ge- 

maakt pad biedt nog vele hinderpalen aan: omgevallen 

boomstammen, rotsblokken, doorvlietend water heeft men 

over te klimmen of te springen, en links en regts is voor 

ons, als het ware, een muur opgetrokken , welke minstens 

voor den Europeaan niet gemakkelijk is te overschrijden. 

Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk, dat het terrein 

in de Tropische gewesten zeer verschillende is, bij dat van 

Holland , en veel minder tot de jagt geschikt, dan men aan- 

vankelijk zoude gelooven. : 

Volgens onze ondervinding is de hond, zoo onmisbaar bij 

de jagt in Europa, van geen het miuste nut in deze stre- 

ken, niet zoo zeer omdat zij den reuk verliezen, dan wel 

door de gesteldheid van het terrein. Zelfs de neger-jager 

maakt nooit gebruik van eenen hond. | 

Het verschil in wildsoorten is in beide landen niet minder 



uiteenloopende. Hazen komen slechts in de meer opene 

streken bij Acra voor; patrijzen zijn er veelvuldig , doch 

door de boschrijke streken is men zeer zelden in de gele- 

genheid, ze in de vlugt te schieten ; bij aannadering ver- 

wijderen zij zich dan ook gewoonlijk door snel loopen. 

Houtsnippen komen er in het geheel niet voor; water- 

snippen nam ik evenmin waar, en eendsoorten worden op 

de rivieren en andere waterrijke plaatsen niet dan schaars 

gevonden. Andere moerasvogelen, niet regtstreeks tot de wild- 

soorten behoorende, zoo als wulpen, strandloopers, rei- 

gers, waterhoenders, enz. , komen veelvuldig , vooral de 

eerstgenoemde , aan het strand voor, en het zijn dan 

ook voornamelijk deze soorten, welke de Europeaan op zijne 

togten langs het strand te zien krijgt en waarop hij, bij 

gebrek aan beter, genoodzaakt is jagt te maken. 

Het aan de kust voorkomend grof wild bestaat hoofdza- 

kelijk uit ééne buffelsoort , vijf of zes Antilopen-soorten (Anti- 

lope pluto, A. Ogilbyi, A. Maxwellii, A. scripta en A. spini- 

gera) „en twee soorten van wilde zwijnen, te weten: eene 

aan Sus larvatus van de Kaap verwante soort en Phascochoerus 

Aelianii. 

Buiten dezen zijn voor de inboorlingen nog verscheidene 

dieren tot spijs van nut, en hieronder bekleeden de apen 

eene eerste plaats. Wij zullen alle aldaar voorkomende 

soorten niet opsommen; de voornaamste zijn. echter , Colo- 

bus ursinus , Cercopithecus petaurista , Cere Gampbellii en Gerco= 

pith, lunulatus. Deze en de 7 of 8 soorten eekhoorns (Sciurus) 

der Goudkust worden allen door de negers gegeten, even 

als een knaagdier van de grootte van eene kat, aan de 

Kust Boschrat genaamd , Aulacodus Swinderianuss 

Van vleesch-vretende dieren treft men voornamelijk aan 

den gevlakten Hyaena Hyaena crocuta , de luipaard Felis teo- 

pardus, twee soorten van civetkatten, Viverra civella en genet= 
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toides, een boommarter Paradozurus binotatus, en eindelijk 

drie soorten van Jchneumon (Herpestes). 

De Olifant en de leeuw schijnen , minstens aan de Goud- 

kust, niet meer in de nabijheid van het strand voor te ko- 

men, van waar zij, waarschijnlijk door de toenemende be- 

volking dezer streken, verdreven zijn. Het grootste gedeelte 

van de opgenoemde dieren gaat gedurende den nacht uit, 

om hun voedsel te zoeken; zelfs de antilopen zijn op den 

dag veel minder zwervende , en gewoonlijk slechts in den 

vroegen morgen en tegen den ochtendstond te vinden; dit 

is dan ook de oorzaak, dat men op den dag zich in het 

bosch bevindende , zoo weinig dieren waarneemt. 

Na aldus het voornaamste gedeelte van het wild te heb- 

ben opgegeven, van hetgeen den jager belang in kan boeze- 

men , zullen wij over de jagt en de levenswijze der dieren 

in het bijzonder spreken. 

Het behoeft geen ‚betoog, dat het voor den jager van 

veel belang is, de levenswijze van elk dier in het bijzonder 

te kennen, zonder dat is de jagt schier onmogelijk ; maar 

al te dikwijls heeft dit evenwel geen plaats, en van daar 

dat de Naturalist bij de beoefening der jagt zoo veel voor 

heeft; hij toch weet, naar het geluid en naar het spoor, 

naauwkeurig op te geven, met welk dier hij te doen heeft. 

De levenswijze der dieren hem bekend zijnde, weet hij op 

welke plaats hij ze vinden moet, en vele andere hulpmid- 

delen staan hem ten dienst, welke de gewone jager mist. 

Ik moet echter bekennen, dat eigene ondervinding verre- 

weg het beste middel is, om hiertoe te geraken. Door 

theoretische studie over de levenswijze der dieren kan men, 

wel is waar, zich veel helpen, doch gewoonlijk komt het 

ons toch geheel anders voor, wanneer men de dieren , in 

hun land, in de natuur waarneemt. Vooral zijn de jagt en 

de gevaren, waarmede men te kampen heeft, veel min- 
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der romantisch dan men veelal in verhalen en reisbeschrij- 

vingen leest; de vermoeijenissen en moeijelijkheden zijn 

daarentegen veel grooter , en hiervan is eerstens het klimaat 

zelf, en ten tweede, zoo als wij reeds vroeger opgaven, 

het terrein de oorzaak. 

Voor den Inlandschen jager bestaan deze moeijelijkheden 

in veel minderen graad: aan de hitte en den ongebaanden 

weg gewoon, kunnen zij veel beter dan wij , zich op die 

plaatsen begeven, alwaar alle opgegeven diersoorten zich 

schuilhouden. 

De Neger-jager is voorzien van een lang Deensch geweer; 

om het lijf heeft hij eenen bandelier, waaraan 8 of 410 

bamboezen kokertjes zijn gehecht; elk dezer is gevuld met 

eene lading kruid , terwijl om den schouder een kleine tasch van 

antilopen- of apenvel gemaakt hangt, waarin eeu paar vuur- 

steenen, gehakt lood , een zakje met kruid en een lap ge- 

borgen zijn. Verder heeft hij niets bij zich dan een,‚5 mede 

in den bandelier zittend goed geslepen mes, hetgeen trou- 

wens bij elken bosch-neger een onafscheidelijke gezel is, 

Het kruid, hetwelk door hen wordt gebezigd , is doorgaans 

grôf infanterie-kruid ; het lood wordt door hen van looden 

slaven zelven gehakt in drie- of vierkantige stukjes , waarvan 

7,9 of 11 stuks bij elke lading worden gebruikt. De grootte 

dezer stukjes is verschillend; gewoonlijk zijn echter vijf 

derzelver even genoeg voor eene gewone lading van ons. 

De lading kruid is niet minder: zoodat een schot van hen 

meer dan twee onzer bedraagt , en van daar dan ook , dat het 

door hen geschoten wild doorgaans zoo vreeselijk is ge- 

havend. 

Bij voorkeur begeeft de negerjager zich geheel alleen ter 

Jagt ; wat hij op zijnen togt ook ontmoet, is hem welkom; wordt 

door hem een aap of eene antilope geschoten, dan keert 

hij oogenblikkelijk huiswaarts. Voor hem is het voor dieu 

. 
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dag genoeg: hoe vroeger hij dus icts bekomt, zooveel te 

eerder is hij te huis, en dit doen zij geregeld, niettegen- 

staande zij, wanneer hunne jagt ongelukkig is, trouwe en 

volhardende zoekers zijn. 

De antilopen en wilde zwijnen worden door hen in den 

vroegen morgen of tegen den avond , bij zoodanige plaatsen, 

waar deze dieren gewoon zijn te komen drinken , opge- 

wacht en geschoten. Door hun taai geduld gelukt dit meestal , 

en wil men op deze wijze antilopen schieten, dan zijn vol- 

harding en geduld onmisbaar. Dat het echter moeijelijk 

en vervelend is, somtijds een paar uren lang, onbewege- 

lijk en dikwijls in eene gedwongene houding, te moeten 

blijven staan , behoef ik niet te zeggen. Geen fijner gehoor 

dan dat, hetwelk de antilopen bezitten: bij de minste be- 

weging of geluid worden zij van hunnen koers afgeleid , en 

zijn zij eens schichtig, dan is het doorgaans onmogelijk , 

haar onder bereik te krijgen. Dikwijls gebeurt het, dat 

men het standpunt te ver heeft genomen, en dan 

eerst kan men de bekwaamheid des Negers waarnemen in 

het bekruipen van het wild; meermalen maakte het onze 

bewondering gaande, hoe zij, op den buik liggende, met het 

geweer en mes beladen , zonder het minste gedruisch te ma- 

ken, op den grond even als eene slang voortkropen en 

hun doel bereikten. Het verloren schieten , door de ge- 

steldheid van den grond zeer goed kennende, en daarbij zeer 

zuinig met kruid en lood omgaande, maakt de neger dan 

ook geen gebruik van zijn schot, of hij moet zeker van zijne 

zaak zijn, en dit mist hem ook zelden , wijl hij de distantie 

nooit te ver neemt. 

Is de grond er toe geschikt , dat is te zeggen, op min- 

der boschrijke streken, dan leven de antilopen in troepen 

van somtijds meer dan twee honderd stuks. In het bosch 

ziet men ze altijd, óf alleen , óf bij paren. Op het midden 
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van den dag legeren zij zich gaarne op moerassige streken 

tusschen riet, biezen of andere planten; zij liggen alsdan 

vrij vast, en is men op zijne hoede, dan heeft men som- 

wijlen gelegenheid haar in het opspringen te schieten. Ik 

behoef niet te zeggen , dat dit echter een schot is, alwaar 

niet bij gedacht mag en kan worden, aangezien men naau- 

welijks den tijd heeft, het geweer aan den schouder te bren- 

gen. Heeft men echter eenmaal die koelbloedigheid ver- 

kregen, dat men niet meer schrikt, wanneer er een groot 

dier voor ons opspringt, al is het dan ook een luipaard, 

dan is het zoo moeijelijk niet, een zeker schot aan te 

brengen. Er behoort echter oefening toe, alvorens men 

het zoo verre gebragt heeft; bij eigene ondervinding weten 

wij, alhoewel wij dachten koelbloedig genoeg te zijn, dat 

dit zeer moeijelijk is, en de eerste maal, dat er eene an- 

tilope voor ons opsprong, bedachten wij eerst, na dat het 

dier Jang verdwenen was, dat wij vergeten hadden te schie- 

ten, en hiervan zagen wij bij anderen dikwijls het voor- 

beeld. Eenmaal met een mijner vrienden in de omstreken 

van Elmina jagende, kwam er eene antilope van achter 

een kreupelboschje te voorschijn, en vervolgde zeer bedaard 

al huppelende haren weg ; niettegenstaande het dier zeer goed 

onder het schot van mijnen vriend was , dacht hij er vol- 

strekt niet aan om te schieten , sloeg zijne handen ineen en 

riep zoo luid mogelijk tot mij: »Kijk eens, kijk eens.” Dat 

dit later heel wat gelach veroorzaakte, begrijpt men ligt , 

alhoewel het elkeen zoo gaan zoude; men is als het ware 

overblaft, al is men nog zoo bedaard. 

De wilde zwijnen leven in troepen van 6 of 8 stuks en 

houden zich op den dag uitsluitend in moerassige streken, 

tusschen verschillende moeras -planten verscholen. In den 

morgen of tegen den avond treft men hen in het bosch aan ; 

meestal hebben zij vaste paden. Zijn deze aan de jagers be- 
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kend, dan worden zij aldaar opgewacht en geschoten; ge- 

woonlijk zijn voor deze jagt drie of vier jagers bijeen, wijl 

deze dieren niet altijd te vertrouwen zijn. Wordt er niet op 

geschoten , dan zijn zij schuw en verwijderen zich bij het 

minste gedruisch; doch is er een uit den troep aangeschoten, 

dan zijn zij dikwijls tot tegenweer bereid en verdedigen zich 

hardnekkig, ingeval de jager onvoorzigtig genoeg mogt zijn om 

zich te vertoonen. Is er dus een uit den troep gevallen, 

dan houdt de negerjongen zich onbewegelijk schuil, tot de 

geheele troep zich heeft verwijderd. 

De jagt op den wilden Buffel (Bos brachyceros) , eene aan 

den Kaapschen buffel verwante soort, is de gevaarlijkste, 

die op den luipaard niet uitgezonderd. In menigte ko- 

men zij aan de kust niet voor; echter worden zij in de 

omstreken van Boutry, Chama en elders van tijd tot tijd aan- 

getroffen. Gewoonlijk zijn ze alsdan in troepen van {2 tot 14 

stuks te zamen. In het digte somber bosch vindt men hem 

slechts, wanneer zij zich naar eenen anderen weigrond bege- 

ven. Meer opene plaatsen, waar veel hoog gras en kleine 

kreupelboschjes aanwezig zijn , zijn hunne regte verblijfplaatsen. 

Zeer omzigtig gaan de negers in de jagt op deze dieren te 

werk , en dit is dan ook allernoodzakelijkst; geen woedender 

dier bestaat er , dan een aangeschoten buffel, en toch, het 

moge vreemd schijnen, begeeft zich immer slechts één 

jager alleen op deze jagt. Wanneer de buffel zijnen ver- 

volger niet in het oog krijgt, is zijn toorn veel minder. Is 

er een gevallen, en de jager is zoo gelukkig van zich ver- 

borgen te kunnen houden, dan bekommeren de overigen zich 

weinig om hunnen geschoten medgezel. Zij bezien en be- 

ruiken hem een poos, en verwijderen zich alsdan meestal 

met den grootsten haast, als wilden zij het gevaar ontvlugten. 

Heeft echter de jager het ongeluk, zich te vertoonen of 

bemerkt te worden, dan is zijn eenige heil in de vlugt, 
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of, indien hij er kans toe ziet hem te bereiken, in het 

beklimmen van een’ boom, waarin hij zich voor hunne 

woede kan vrijwaren. Dikwijls hebben wij van voorbeelden 

gehoord, dat een jager gedurende den geheelen nacht zijne 

schuilplaats niet konde verlaten; de buffels bleven im- 

mer om den boom, waarop hij zich bevond , somtijds ver- 

wijderden zij zich eenige passen, doch keerden alsdan in de 

grootste woede terug; kluiten aarde werden met hunne 

hoornen opgeworpen; snuiven, schoppen en alle kenteekenen 

van toorn vertoonden zij. Dikwijls sparen zij hunne eigene 

gezellen niet en beginnen onderling eene vechtpartij , of koe- 

len hunne woede op het geschotene dier zelf. 

De moeijelijkheid en het gevaar eener dusdanige jagt zijn 

dan ook de reden, dat er doorgaans weinig buffels worden 

geschoten. Voor den Enropeaan is het ten minste zeer ge- 

waagd ; de vlugheid en bedaardheid van den negerjager niet 

bezittende, zoude hij spoedig het slagtoffer van zijnen moed 

worden. 

Veel aangenamer en van geen het minst gevaar is de jagt 

op apen. Met dezen kan de jager zich eerst als eenen goe- 

den schutter doen kennen. Elkeen kan beoordeelen , wan- 

neer men eenen aap in gevangenschap ziet, dat het dier 

vlug is, doch zich een denkbeeld van die vlugheid in den 

natuurstaat te vormen, is eene onmogelijkheid. Het meeste 

komen zij langs de rivier voor. Dikwijls ziet men hen in 

troepen van 50 à 40 stuks te zamen , immer in onophoude- 

lijke beweging ; zelden vertoeven zij lang op een en denzelfdeu 

boom , tenzij dat er vruchten, bananen enz. , aanwezig zijn; 

vooral zijn zij groote liefhebbers van bananen en palmnoten. 

Op regenachtige, mistige dagen kunnen zij zich echter in 

den vroegen morgen somwijlen zeer lang, op een’ verho- 

len tak of tusschen de Mangroves ophouden, en veelal treft 

men hen dan in eene ineengedrongene houding, slapende 
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aan, en het is alsdan het geschiktste oogenblik om hen te 

naderen. 

De meerkatten (Cercopithecus) in het bijzonder, zijn door 

hunne rusteloosheid moeijelijk te naderen, en is men zoo’ 

gelukkig , hen onder schot te krijgen , dan is men nog ge- 

noodzaakt in den sprong te schieten. Altoos volgen zij el- 

kander, zoodat, wanneer een van de boomen van eene zijde 

der rivier op de andere gesprongen is, de geheele troep 

volet; dàt dus wetende, houdt men zich slechts gereed , om 

op den aanslag te kunnen schieten : meer tijd geven zij den 

jager niet. 

De groote zwarte slank-aap (Colobus ursinus) leeft in min- 

der talrijke troepen of zelfs dikwijls eenzaam ; zij zijn veel 

schuwer dan de meerkatten en meer bewoners van het digte 

bosch. Door de negers wordt deze soort het meeste ge- 

schoten. De eenige wijze om hen te kunnen naderen, is be- 

kruipen, en om dit te kunnen volvoeren , wordt de bekwaam- 

heid des negers vereischt. 

Alhoewel de apen over het algemeen zeer schuw zijn, zoo 

heb ik toeh een voorbeeld gezien, niet alleen van mindere 

schuwheid , maar zelfs van onversaagdheid. 

Op sommige plaatsen worden de apen door de Negers 

piet geschoten, doordien zij als heilig of fetisch beschouwd 

worden , en op dusdanige plaats worden zij dan ook zoo 

vermetel , dat zij zich in het krom (negerdorp) komen ver- 

lustigen , en de bananen en palmnoten, welke op de markt 

te koop liggen, weghalen. 

Reeds sedert lang waren wij verlangend geweest , hiervan 

eens getuigen te zijn, toen ik mij op zekeren morgen op 

de Boutry-rivier, in de nabijheid van het krom Hotopo, met 

de jagt onledig hield, gewaarschuwd werd , dat een troep 

apen zich op dat oogenblik in het krom Hotopo ophield. 

Oogenblikkelijk begaven wij ons derwaarts, en vonden dan 
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ook eene troep van ongeveer 20 stuks, op de kokosboomen 

en op de daken der huizen verspreid. Niet de minste 

vrees betoonden zij en zij waren met de uiterste bedaardheid 

bezig, eenige kokosnoten te plukken en neder te werpen. 

Na mij eene poos te hebben verlustigd , met hunne bedrij- 

vigheid gade te slaan, loste ik mijne twee schoten, welke 

beide eene doodelijke uitwerking hadden. In stede van 

zich op de vlugt te begeven, werden de overigen woedend 

over hunne gevallene makkers; zij begonnen mij aan te grijn- 

zen en deden het voorkomen , alsof zij mij te lijf wilden ; 

nog tweemalen lieten zij mij den tijd om te laden en te vu- 

ren, en nu eerst, nadat zes hunner makkers waren gesneu- 

veld, begaven zij zich onder luid geschreeuw op de vlugt. In 

vier weken tijds vertoonde zich aldaar geen aap meer; van 

lieverlede kwamen zij evenwel terug , doch op verzoek van 

de inwoners, liet ik hen voortaan met rust. 

Alvorens van de apen afscheid te nemen, moeten wij nog 

vermelden , dat hun vleesch uitmuntend van smaak is. Door 

de Negers wordt het gewoonlijk gerookt of in soep gegeten. 

De jagt op eekhoorns is wel de gemakkelijkste van allen: 

zij verraden zich altoos door hun geschreeuw; het eenige, 

wat de jagt moeijelijk maakt, is, dat men zich nog al in 

het digte bosch moet begeven. Eene soort echter treft men 

altijd buiten het bosch aan , en deze houdt zich óf op de milie- 

en auraatjes-velden, óf op minder begroeide plaatsen op ; zij 

leeft steeds op den grond; dit is eene aan Sciurus setosus 

van de Kaap verwante, nieuwe soort, Sciurus Ebii genoemd, 

met stug borstelig hair ; deze leeft in troepen, de overigen 

daarentegen veelal bij paren ; de laatstgemelde soort is veel 

schuwer dan de vorigen en het vereischt nog al eenige om- 

zigtigheid om deze te schieten. 

De zoogenoemde Boschrat komt aan de kust niet meer 

algemeen voor; zij houdt zich immer op den grond en bij 

1 
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voorkeur op de milie- en auraatje-velden op. De beste tijd 

om deze te schieten, is tegen den avond. Men plaatst zich 

alsdan op het een of ander veld, houdt zich onbewege- 

lijk sul en is er eene aanwezig, dan ziet men gewoonlijk 

de struiken , alwaar zij zich bevindt, bewegen, of men 

koort haar aan de struiken knagen. 

Wij zijn thans gevorderd tot de roofdieren en hieronder 

de luipaard en de hyena de voornaamste zijnde , zullen wij 

met dezen een’ aanvang maken. De luipaard is aan de 

kust vrij algemeen. Niet gejaagd wordende , vertoonen zij 

zich uiterst zelden gedurende den dag. Hunne rustplaats is 

alsdan het sombere bosch. Verborgen tusschen dorre tak- 

ken en afgevallen bladeren, houden zij zich , zelfs wanneer 

men in hunne nabijheid komt, zeer stil en onbewegelijk. 

Eerst na zonsondergang verlaten zij hunne rustplaats. Don- 

kere, regenachtige of mistige nachten zijn voor hen het 

beste geschikt, en men treft hen dan ook het meeste in de 

nabijheid van bewoonde plaatsen, om op tam vee jagt te 

maken. Hunne vermetelheid is dan soms ook niet gering. 

Op zijne prooi uit zijnde, zal een luipaard zich nimmer doen 

hooren. Met de meeste behoedzaamheid sluipt hij rond en 

doet bijna nooit een vergeefschen sprong naar zijn doel. Zelfs 

belet hij zoo veel mogelijk het geschreeuw van het dier, door 

het oogenblikkelijk af te maken, Nimmer wordt door den 

luipaard zijne prooi op de plaats zelve genuttigd. Hij sleept 

het dan naar zijne rustplaats, om zoo veel mogelijk niet 

gestoord te worden. 

Onder het wild zijn de antilopen zijn geliefd voedsel, en 

onder het tamme vee, de geiten en schapen. Om deze 

laatsten voor zijne aanvallen te beveiligen, is een muur 

of omheining van 8 Àà 9 voeten hoogte niet voldoende; zon- 

der moeite springt hij die hoogte , met zijne prooi beladen, 

over. Het is stellig, dat de luipaard niet dan in dringenden 

ee En 
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nood, of slechts bij volslagen gebrek aan ander voedsel, 

den mensch aanvalt. 

Gedurende ons verblijf te Dabocron zagen wij verscheidene 

voorbeelden, die dienen kunnen om het gezegde te staven. 

De negers slapen gewoonlijk in de opene lucht, en dikwijls 

gebeurde het, dat de luipaard door de slapenden heen liep of 

er oversprong , zonder hun het minste leed te doen , om eene 

cabriet (geit) magtig te worden. Veel gemakkelijker ware 

het hem geweest, een der slapenden aan te vallen , doch 

nimmer heeft dit plaats. Niettemin gebeurt het somtijds, 

dat een neger in den nacht het bosch doorloopende , door 

een’ luipaard wordt besprongen. Kort voor ons vertrek van 

de kust had hiervan nog een voorbeeld plaats. Een mijner 

kennissen reisde in den nacht van Apam naar Elmina; hem 

vergezelde een troep dragers van S of 10 personen. Onder 

weg bleef hij om zekere reden, met een’ der dragers, een 

oogenblik achter; de overigen vervolgden langzaam hunnen 

weg; diegene, welke bij hem achterbleef, was hoogstens 

dertig passen van hem verwijderd, doch door de duisternis 

was hij buiten het gezigt. 

Nadat mijn vriend zijn’ weg weder vervolgd en bij de 

overigen terug gekomen was, verwonderde het hem zeer, 

dat diegene, welke bij hem was achtergebleven , niet ver- 
scheen. Er werd geschreeuwd en gezocht, doch niets ver- 
nomen, en eerst den volgenden dag werden de overblijfselen 
van het ongelukkige slagtoffer in het bosch gevonden. Hoc- 
wel dit in zijne nabijheid voorviel, had hij er niets van ge- 
hoord, en de overval moet zoo onverhoeds en plotseling 
zijn geschied, dat de ongelukkige zelfs geen schreeuw heeft 
kunnen geven. Dusdanige voorvallen zijn echter zeldzaam 

en vooral dezulken, welke zoo ongelukkig afloopen. De ne- 
gers immers met hun mes in de hand en oplettend als zij 
zijn, weten zich doorgaans tegen de aanvallen dezer dieren 
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te verdedigen ; evenwel niet dan na verschrikkelijk te zijn 

gehavend. Na een’ dergelijken aanval wordt immer wraak 

genomen, en het mist zelden of het dier wordt 200 lang 

gezocht, tot dat men het geschoten heeft. 

In dat geval geschiedt de jagt op den dag ; men volgt het 

spoor en meestal wordt de luipaard alsdan in het leger zelf 

geschoten. Gewoonlijk maakt men het zich echter makke- 

lijker, door een jonge cabriet (geit) aan een paaltje vast 

te binden. Men wacht den luipaard vervolgens in de nabij- 

heid, op en bij het bespringen van zijne prooi, wordt hij on- 

middellijk door twee of drie schoten te gelijk geveld. 

Luipaarden-drijfjagten hebben zelden plaats, en geschiedt 

het somtijds, dan gebeurt het niet zelden, dat de luipaard 

over de drijvers heenspringt en alzoo ontkomt. Meestal 

treft men den luipaard geheel alleen aan; het mannetje en 

wijfje jagen elk afzonderlijk. Zijn de jongen groot genoeg, 

dan gaan deze met de moeder eene poos ter jagt, tot zij zel- 

ven in staat zijn, op eigen geïegenheid uit te trekken. — 

De Hyena's leven niet in het digte bosch, doch houden 

zich in die streken op, welke óf met gras óf met laag 

kreupelhout bewassen zijn, en wel hoofdzakelijk in de na- 

bijheid van het strand. Zij voeren even als de luipaard 

eene nachtelijke levenswijze, maken zich holen onder den 

grond, waarin zij zich over dag verbergen, en leven door- 

gaans in familiën zamen. Hoewel de naam van hyena 

in Europa vreeselijk klinkt, en er over zijne wreedheid 

veel wordt gesproken, wordt dit dier in zijn vaderland ech- 

ter weinig anders gevreesd, dan voorn de schade, die hij aan 

het tamme vee toebrengt. En het is ook eene vaste waarheid , - 

dat de hyena het lafste dier is, wat er welligt bestaat. 

_ Met een’ stok gewapend , jaagt men hem op de vlugt; ook is 

nog geen voorbeeld bekend, dat een hyena ooit een’ mensch 

heeft aangedaan. Onder het tamme gedierte zijn de varkens 
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hunne geliefkoosde prooi; evenwel vervolgen zij zoo wat 

alles, tot de honden toe, en bij gebrek versmaden zij zelfs 

geen aas. In de omstreken van bewoonde streken zijn zij 

het menigvuldigst en wel vooral bij Acra en Apam, al- 

waar het land reeds veel vlakker en derhalve meer tot hunne 

levenswijze geschikt is, dan bij Boutry en Axim, of liever 

het geheele Ahantasche landschap, hetwelk ongelijk bosch- 

rijker is dan eerstgemelde plaats. Doorgaans zijn de Hye- 

na's met heldere nachten het meeste op de beenen ; bij guur 

en regenachtig weder blijven zij dikwijls in hunne holen ver- 

scholen, vooral wanneer zij geen onmiddellijk gebrek aan 

voedsel. hebben, Bij maneschijn ziet men hen langs het strand 

somtijds met troepen van vijf of zes te zamen; doch ook 

strekken zij hunne strooptogten tot in de krommen zelven 

uit. Wordt men hen alsdan gewaar, dan worden zij met 

stokken, onder het geschreeuw van »dief , dief!” door de 

vrouwen en kinderen op de vlugt gedreven. Op de vlakte 

zijn zij, door hunne schuwheid, niet gemakkelijk te na- 

deren, en wil men hen schieten, dan is men genoodzaakt , 

lokaas voor hen neder te leggen en zich in de nabijheid te 

verschuilen , ef indien men een hunner holen heeft opge- 

spoord, tegen den avond daarbij post te vatten. Door de 

negers worden zij meestal in vallen gevangen of op gemelde 

wijze geschoten. Algemeen is de hyena aan de Goudkust 

onder den naam van patakoe bekend, en de luipaard on- 

der dien van jakin. 

De muskuskatten (Viverra) treft men zelden op den dag 

aan; zij houden zich alsdan schuil in het digte bosch, onder 

struiken of omgevallen boomen verscholen , en eerst. na zons- 

ondergang verlaten zij het sombere bosch. Ook hen ziet 

men veelal bij de woningen om op hoenders jagt te maken. 

Dikwijls schoten wij hen , gedurende ons verblijf te Boutry 

en Sacondée, des nachts bij maanschijn, wanneer zij onder 
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de muren van het fort rondslopen , vooral wanneer wij eene 

kip of een’ anderen vogel tot lokaas hadden nedergelegd. 

De grootste soort van dat geslacht, de eigenlijke civet-kat , 

Viverra civetta, is de gemeenste. Zij bereikt de grootte van 

eenen vos, en is dan ook niet bevreesd, geïten en schapen 

aan te vallen en te dooden. Bij de negers is deze soort 

bekend onder den naam van kankan. 

De Zchneumons of Herpestes-soorten treft men dikwijls in 

gezelschap der muskuskatten aan. Zij hebben bijna dezelfde 

levenswijze , met uitzondering van eene der kleinste soorten, 

van de grootte van een wezel, Herpestes melanura, welke 

ook des daags op zijne proot uitgaat. Zij maken op alle 

soorten van klein gedierte jagt, doch zij zijn groote lief- 

ebbers van eijeren , vooral de laatstgemelde soort. In ge- 

vangenschap en jong zijnde, kan men hen voor een groot 

gedeelte met vruchten, als bananen, tapaaî enz. opvoeden. 

Zij blijven echter altijd schuw en valsch. 

Niet minder vreeselijk dan die van hyena, klinkt de naam 

van krokodil, waarvan wij nu met een paar woorden willen 

gewagen. Aan de Goudkust komen twee soorten voor, die 

met den breeden bek , Crocodilus vulgaris, en die met den 

smallen bek, Crocodilus intermedius. De laatste is over het 

algemeen zeldzamer, de eerste daarentegen overal ver- 

spreid. Geen riviertje , hoe klein ook, of er zijn krokodillen 

aanwezìg. Eene buitengewone grootte bereiken zij aan de 

Goudkust echter niet, en wanneer men een voorwerp van 

12 of 14 voet lengte ziet, dan kan men dit als eene zeld- 

zaambeid beschouwen. Op de groote rivieren, als de 

Assienie , de Ancober, de Bossumpra en aan de bene- 

den-kust, de Gaboon en de Calabar, vindt men er evenwel, 

welke aanmerkelijk grooter zijn. Bij heete dagen en wel op 

den middag , kan men de krokodillen het best waarnemen. 

Zij kunnen alsdan uren lang , in den zonneschijn, aan den 
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oever van het water, zich liggen te koesteren. Somtijds is hun 

slaap dan zoo vast, dat wij hen met de cano tot op zes 

treden konden naderen. Dit gebeurt echter niet altijd; hun 

slaap is doorgaans onvast en hoewel het logge dieren zijn, 

zijn hunne bewegingen, wanneer zij gevaar duchten, pijlsnel. 

Zij verwijderen zich nooit verder dan een of twee passen 

van het water en liggen altijd met den kop derwaarts gewend; 

bij den minsten fonraad, storten zij zich onmiddellijk in de 

rivier, en het is alsdan te vergeefs om te wachten, tot 

zij weder boven komen, Er behoort eenige oefening toe, om 

een’ slapenden krokodil van de hen omringende voorwerpen 

te onderscheiden. Zij zijn dan zoo met slijk bedekt en 

zij liggen zoo plat ter neder gedrukt, dat men hen in den 

beginne, meestal voor een’ omgevallen boomstam aanziet , en 

heeft men hem eens gezien, dan is men weder geneigd, elken 

boomstam voor eenen krokodil te nemen ; dit duurt gewoon- 

lijk zoo lang, tot men het oog geoefend heeft, om ze op 

het eerste gezigt te onderkennen. 

Om den krokodil te schieten, is een kogel bepaald noo- 

dig; zelfs wanneer men hen tot op twee of drie passen kan 

naderen, doet de hagel nog volstrekt geene uitwerking, 

minstens op een voorwerp van boven de zes voeten lengte. 

Wanneer wij ons op de Boutry-rivier of elders op de jagt 

bevonden, dan bedienden wij ons steeds van een sterk enkel 

loops jagtgeweer, geladen met hagel No. 5 of O, tot het 

schieten van apen of groote vogels. Ontmoetten wij nu een’ 

slapenden krokodil, dan werd, om geen’ tijd te verliezen, 

onmiddelijk een kogel, gewikkeld in een stuk papier, bo- 

ven op de lading hagel geplaatst en de vervolging begon. 

Mislukte die, dan werd de kogel er afgehaald en de ge- 

wone lading bleef dan dezelfde. Is men gelukkig genoeg „ 

een’ slapenden krokodil met de cano, op behoorlijken afstand 

te kunnen naderen, dan mikke men of op het oog , of op den 
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nek bij het achterhoofd; dikwijls gebeurde het ons alsdan, 

dat de krokodil, zonder de minste beweging te maken, óp de 

plaats dood bleef liggen. Kwetst men hem op eene andere 

plaats, dan stort hij zich onmiddelijk in het water, en hij 

is voor den jager verloren. Op een zwemmenden krokodil 

te schieten, is evenzeer vergeefsche moeite. Nimmêr krijgt 

men meer dan de punt van den snuit te zien, en schoot men 

hemszal dood, dan krijgt men hem nog niet, aangezien 

hij oogenblikkelijk zinkt en eerst den volgenden dag boven« 

drijft. De gewone krokodil draagt bij de negers den naam 

van dentjam. Op enkele plaatsen aan de kust, zoo als te 

Acra, is de krokodil voor de negers heilig; op de overige 

plaatsen wordt hij echter door hen geschoten en werdt zijn 

vleesch zeer op prijs gesteld. Vreemd is het mij tecgesche- 

ven, dat de krokodillen aan de Goudkust van geen zoo 

woesten aard zijn, als die men doorgaans in andere streken 

waarneemt. Zij worden volstrekt niet gevreesd, en de ne- 

gers begeven zich in hunne nabijheid in het water, zonder 

dat de krokodil hun het minste leed doet, en nimmer hoor- 

den wij ook van een voorbeeld, dat iemand door een’ kro- 

kodil was gebeten. De oorzaak hiervan zal wel te vinden 

zijn, dat zij zich aan de kust meer bepaaldelijk van visch, 

dan wel van viervoetige dieren voeden. 

Bij onze aankomst ter kuste, werden wij te Dixcove, in 

het Abantasche gebied gelegen , verrast door een voorbeeld 

van de buitengewone tamheid der krokodillen. Midden in 

het krom is een poel, waarin zich onderscheidene groote 

krokodillen bevonden, welke door de negers werden gevoed. 

Men lokte hen uit het water, door met eene kip in de hand 

langs den poel te loopen : spoedig verscheen alsdan een kro- 

kodil boven water, begaf zich aan land en vervolgde den 

persoon met de kip geheel bedaard, en zoo lang tot men 

hem den vogel toewierp, welken hij met den hek opving en 
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waarna hij zich weder in het water begaf, om de kip te 

verbergen. Meermalen zagen wij ook aldaar den eenen of 

anderen dezer krokodillen , slapende aan den oever liggen , 

en zich niet het minst om de voorbijgangers bekommeren. 

De negerjongens zwommen in denzelfden poel, zonder dat 

hun ooit het minste leed geschiedde. Thans zijn echter de 

krokodillen aldaar verdwenen, doordien een der komman- 

danten van Discove er eenige van schoot, en de overigen de 

plaats hebben verlaten. 

Voor den gewonen jagtliefhebber hebben wij het belang- 

rijkste opgegeven, en daaruit gezien, dat de jagt aan de 

onmiddellijke nabijheid van het strand, van geringe beteeke- 

nis is, Veel meer is er voor den naturalist te, doen, omdat 

bijna alle voortbrengselen uit het dierenrijk van zijne gading 

zijn en bij de levenswijze der verschillende diersoorten moet 

gade slaan, iets, waarover de jagtliefhebber zich bitter wei 

nig bekommert. 

Reeds aan het strand zelf is voor den naturalist een 

ruim veld geopend. Verschillende soorten van zangvo- 

gelen doen zich voor het oog op: den aasgier, Cathar- 

tes monachus , ziet hij in troepen te zamen, en vooral is hij in 

de gelegenheid, aan het strand verscheiden soorten van stel- 

tenloopers te verzamelen. Meer landwaarts in zijn het bo- 

venal onder de vogels de neushoornvogelen (Buceros) , waar- 

van 7 of 8 soorten aan de kust voorkomen, welke zijne 

opmerkzaamheid treffen; kortom , elk dier is hem vreemd, 

omdat het, minstens levend, geheel anders uitziet, dan hij 

het vroeger in huid of opgezet zag. 

De naturalist moet voorzien zijn van minstens twee 

geweren , waarvan één, een enkelloop jagtgeweer kan zijn , 

hetwelk met groven hagel geladen wordt, en de dubbelloop 

met kleinere hagelsoorten. Dit is vooral noodzakelijk, indien 

de dieren verzameld worden met het doel, om ze te pracpa- 
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reren ; omdat b. v. een kleinen vogel met groven hagel ge- 

schoten, te veel wordt geschonden , waarom men dan ook 

van verscheidene soorten van hagel moet voorzien zijn. Voor 

den gewonen jager is dit minder noodzakelijk en zijn twee of 

drie hagelsoorten, no. 7, 5 en 5 voldoende. 

Een goed jager zorgt zelf voor zijn geweer en aan de 

kust is dit nog meer van belang, aangezien men het aan 

geene goede handen kan toevertrouwen , en door het 

vochtige klimaat al wat ijzer of staal is, veel-door den 

roest te lijden heeft. 
Voor men zich ter jagt begeeft, is het vooral noodig 

zich te verzekeren, dat het geweer niet weigeren zal: geen 

onaangenamer iets dan dit, en buiten het onaangename, 

kan het geval plaats hebben, dat men zich tegen dezen of 

genen vijand zoude moeten verdedigen, en alzoo zou er van 

het al of niet weigeren van het schot veel afhangen; ook 

heeft men daarenboven meer vertrouwen op zich zelven. 

Één neger is. voldoende om den jager te vergezellen ; 

deze wordt belast met het dragen van het enkel ge- 

weer, den kagel en het kruid, terwijl hij verder onmisbaar 

is, om het geschoten wild op te rapen, en des noods aan te 

wijzen ; vooral is dit laatste noodig, wanneer men zich nog 

slechts korten tijd aan de kust bevindt en het oog nog niet 

geoefend is, om in het bosch juist te zien. 

Voor kortelings aangekomenen spreekt het van zelf, 

dat/ hunne togten in den vroegen morgen of na den middag 

moeten geschieden; op den middag de hitte buitengewoon 

zijnde, zoude dit spoedig nadeelige gevolgen hebben voor 

hunne gezondheid. Alvorens men tol aan de landziekte 

betaald heeft en geheel hersteld is, doet men het best, 

zich niet ter jagt te begeven. 

Van den beginne af aan moet men zich op de jagt ge= 

wenmen, goed voor zich uit op den grond te zien, vooral 

jn 
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wanneer men zich in het bosch bevindt. Slangen, schorpioenen 

en vooral mieren zijn gevaarlijke vijanden. Niet alle slangen 

zijn vergiftig, doch wanneer men geene genoegzame kennis 

van die dieren heeft, is het beter omzigtig te zijn. Aan 

de kust komen verscheidene giftslangen voor, waarvan de 

voornaamste zes soorten zijn. Wij noemen vooreerst op, twee 

soorten van buitengewoon groote adders: Vipera nasicornis en 

rhinoceros, welke somtijds de lengte van 4 voet verkrijgen 

en zoo dik als een menschenarm worden. Deze soorten zijn 

gemakkelijk te erkennen aan hare ineengedrongene gestalte, 

breeden kop, op den neus voorzien van een paar schubachtige 

uitwassen, in den vorm van horentjes, terwijl het ligchaam geel - 

is en bruin gevlekt, In het digte bosch treft men deze soor- 

ten zelden aan, meer op opene plaatsen , die met laag gewas 

begroeid zijn; bij aannadering blijven deze dieren gewoonlijk stil 

liggen en zijn eerst dan gevaarlijk, wanneer men hen in de 

rust stoort, of indien men het ongeluk heeft op hen te trappen. 

De derde soort van giftslang, Naja atropos , behoort on- 

der de brilslangen en bereikt mede eene lengte van 6 of 7 

voeten. Hare kleur is geheel zwart. Deze slang leeft ge- 

woonlijk op den grond, is echter veel vlugger in hare be- 

wegingen dan de Vipera wasicornis en verwijdert zich spoe- 

dig. Dikwijls treft men ze langs de oevers der rivieren, ver- 

scholen onder lagen van over het water afhangende takken. 

Deze slang in het algemeen veel overeenkomst hebbende met 

eene boomslang, Dipsas regalis, welke haar in kleur en grootte 

evenaart maar niet vergiftig is, zoo is het aangeraden, op 

zijne hoede te zijn, ten einde de treurige gevolgen eener 

verwisseling te ontwijken. 

De vierde en algemeenste soort is de Naja rhombeata. 

Deze bereikt de grootte niet der voorgaande en wordt hoog- 

stens 1% voet lang ; de kleur is grijsbruin met donkere vlek- 

ken, Overal komt dit dier voor, somtijds tot in de forten 
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en woningen; zijne bewegingen zijn langzaam, en wordt 

het niet aangeroerd, dan verwijdert het zich niet van de 

plaats, waar het ligt,-De beet is ook niet zoo gevaarlijk als 

die der beide voorgaande soorten, en veroorzaakt meestal 

slechts plaatselijke zwelling. 

De vijfde soort wordt over de & voet lang, maar is 

slank van gestalte, groen van kleur, en leeft zoowel 

op de boomen als op den grond; zij vormt een nieuw ge- 

slacht, Dendroaspis genaamd, Daar de gemeene , niet vergif- 

tige boomslang, welke aan de kust voorkomt en geheel 

onschadelijk is, Dendrophis smaragdina, in kleur en gedaante 

veel met voornoemde soort overeenkomt, zoo is ook ten 

opzigte dezer groene slangen voorzigtigheid aan te be- 

velen. \ 

Eindelijk komt er aan de kust nog eene zesde giftslang voor , 

Vipera chlorechis , welke op lage streken op het kreupelhout 

leeft. Deze is van de ware boomslangen gemakkelijk te on- 

derscheiden , door haren korten ineengedrongerie vorm en 

breeden kop; overigens is hare kleur dezelfde als van de 

meeste boomslangen : namelijk groen. 

De schorpioenen leven altijd op den grond en verbergen 

zich gewoonlijk tusschen steenen en andere voorwerpen ; 

het meeste vindt men hen in het sombere bosch. Het 

zijn gevaarlijke vijanden , vooral voor de inboorlingen , welke 

met naakte voeten gaan; zij loopen vrij snel en altoos 

met de punt van den staart naar boven gebogen. 

Ten slotte komen wij aan eene voor den jager alleron- 

aangenaamste plaag, te weten de mieren; van deze komen 

verscheidene soorten aan de kust voor. De gewone zwarte 

mieren zijn het minst te vreezen, wanneer men ze in hare 

gangen niet stoort; doet men dit, dan is men in een 

oogenblik met deze dieren bezet, welker beet buitengewoon 

pijnlijk en brandig is; vooral is dit het geval met eene tweede 



143 

soort van mieren, welke bepaaldelijk de boomen en hees- 

ters bewonen; zij zijn roodbruin van kleur en het is voor- 

namelijk deze, waarvan de jager op zijnen togt het meesie 

last heeft. 

Men ziet dus uit het voorgaande , dat de jagt in de Tro- 

pische gewesten , zeer veel verschillende is van die in Euro- 

pa, en dat-het grootendeels van de behendigheid , gehard- 

heid tegen het klimaat en volharding van den jager afhangt, 

eene goede jagt te maken. Met deze hoedanigheden begaafd , 

is de zelfsvoldoening dan ook te grooter, en wij willen niet 

ontveinzen , dat wij tegenwoordig met eene zekere minachting 

terugblikken op onze vroegere jagten in Holland. 

Voor den naturalist is geen land gunstiger en het veld 

voor zijne onderzoekingen grooter, dan aan de kust van 

Guinea, en er is nog zoo weinig van zijne natuurkundige 

voortbrengselen bekend, dat het allezins wenschelijk is, dat 

men er zich meer en meer op toelegge, voorwerpen te ver- 

zamelen en naar Europa te zenden. 

De jagt toch is daar, even als hier, reeds eene uitspan- 

ning, welke men er zoo zeer behoeft. Ook ten opzigte 

van de gezondheid hebben wij er ons altijd goed bij bevon- 

den; van lieverlede wordt men tegen den invloed van het 

klimaat gehard, en men heeft veel minder ziekten te vreezen. 

Het doel, waarmede deze korte verhandeling geschreven 

werd, was geenszins eene uitvoerige en sierlijk gesmukte 

beschrijving te geven van groote jagttogten , in dé Tropische 

gewesten ten uitvoer gebragt; doch wel om een meer juist 

denkbeeld te geven, én van het terrein, én van de wijze 

van jagen in het algemeen aan de kust van Guinea. — 

IDD De EER 



ONTWERP VAN WET OP DE JAGT EN 

VISSCHERIJ. (1) 

(Den Sden October 1851 ingekomen bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal.) 

DE 

BEGINSELEN EN HOOFDSTREKKING DER WET, 

Vervanging der wet van {1 Julij 1814 schijnt noodzake- 

lijk, ten einde de verordeningen, regelende de jagt en 

visscherij, in overeenstemming te brengen met het grondbe- 

ginsel van art. 641 Burgerlijk Wetboek ; gebreken door de 

ondervinding aangewezen, te verbeteren; de strafbepalingen 

meer te doen strooken met den aard der misdrijven ; en 

het beheer der jagt en visscherij te vereenvoudigen. 

De hoofdstrekking der wet is bescherming van het wild 

en van den visch, zoo wel in het belang van den eigenaar 

der gronden en der vischwateren, als in het algemeen be- 

lang. De uitoefening toch van jagt en visscherij staat in 

veelsoortig verband met handel, landbouw en nijverheid. 

(1) Hoewel bij de 3de Afler. de mededeeling van het Ontwerp 

minder belangrijk werd geacht, voldoen wij volgaarne aan veler 

bemerkingen: »dat zoo wel het Orntwerp,' als de later gearres- 

teerde Wet, beiden, in dit Tijdschrift behoorden bewaard 

te blijven” Daar de toelichtende Memorie hoogst belangrijk te 

achten is, hebben wij deze, met kleiner letter, artikelsgewijze 

tusschen de JZct geplaatst, voorafgegaan door de, mede uit de 

Memorie genomene , Beginselen of Hoofdstrekking der Wet. 

Rrvacrre, 
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Van daar: wettelijke bepalingen in het algemeen belang, 

en provinciale bepalingen naar provinciale omstandigheden. 

De verbeteringen, door de ondervinding als wenschelijk 

aangewezen en bij dit ontwerp bedoeld, alsmede de wijzi- 

gingen in de strafbepalingen, zullen bij de afzonderlijke ar- 

tikelen worden behandeld. 

Twee algemeene aanmerkingen worden kier op den voor- 

grond gesteld. De eerste betreft de vereenvoudigingen ; de 

tweede, het verband tusschen dit ontwerp en art, 64 

Burgerlijk Wetboek. 

1. VereexvoupieinceN : met betrekking tot de jagt. 

Opheffing van het openbaar jagtveld, en bij gevolg van de 

registratien van eigen jagt, van de daarvoor te betalen re- 

cognitien en van de afpalingen; — opheffing van de ver- 

schillende jagt- en vischacten , in betrekking van gequalifi- 

ceerden en niet gequalificeerden ; — opheffing der betrek- 

king van opperhoutvester ; — opheffing der houtvesters ; wier 

ijverige medewerking de handhaving der thans bestaande ver- 

ordeningen zeer heeft bevorderd, doch wier dienst , vooral 

met het beheer van het publieke jagtveld in verband met het 

vervallen dezer instelling, kan worden gemist ; — afschaffing 

der registratien van poelierspatenten ; registratien belemme- 

rend en bezwarend voor een tak van nijverheid en zonder 

merkbaar belang voor het jagtwezen ; kostelooze registratie 

van zwanendriften , van eendenkooijen en van duiventillen,, 

slechts ter verzekering van het regt der eigenaars ; — op- 

heffing der beperkende bepalingen wegens het schieten en den 

vervoer van grof wild, als kungende dit worden overgelaten 

aan de provinciale autoriteit, daar , waar dat wild aanwezig is. 

Deze vereenvoudigingen leiden natuurlijk tot vereenvoudi- 

ging van het hoofdbestuur, 



Met betrekking tot de visscherij. 

Geheele vrijstelling van het visschen met den hengel in de 

hand voor zooverre de eigenaars of pachters der vischwateren 

dit toelaten; eene reeds dikwerf gewenschte vrijstelling, die 

hare regtvaardiging vindt, deels in de eigenaardigheid van het 

bedrijf, deels in den minvermogenden toestand van velen, 

die het uitoefenen , deels in de omstandigheid , dat het be- 

lang van de eigenaars en pachters der vischwateren tegen 

misbruik waarborgt; — geheele vrijstelling van de hengel 

visscherij, in de wateren vermeld in art. 577 Burgerlijk 

Wetboek, op de zoo even genoemde gronden ; — afschaf- 

fing der consenten voor visschers van beroep en voor de zoo- 

genoemde schamele klasse ; zij geven aanleiding tot misbruik 

en tot onbillijke bevoorregtingen. 

HN. Vereanp russcneN net Ontwerp EN Art. 644 Borornvig 

WETBOEK. 

Art. 644 spaart verkregene regten, en onderstelt wettelijke 

regeling van jagt en visscherij ; doch neemt als grondbeginsel 

aan, dat het regt tot toeeigening van wild of visch behoort 

aan den eigenaar van den grond , waarop zich het wild , of van 

het water, waarin zich de visschen bevinden ; aan dien eigenaar 

wordt dat regt, zelfs bij uitsluiting van elk ander, toegekend. 

Zijn met dit grondbeginsel — uitsluitend regt van toeei- 

gening des grondeigenaars — de bepalingen der wet van 41 

Julij 4814 (Staatsblad no. 79) overeen te brengen? 

Integendeel : die wet maakt dit zijn regt afhankelijk van 

voorafgaande registratie , recognitiebetaling en afpaling , zoo- 

dat hij, zonder die formaliteiten, het uitsluitend regt niet 

uitoefent, hetwelk nogtans art. 641 met het eigendomsregt 

van den grond verbindt, niet als uitzondering of vergunning , 

maar als regel, Bovendien strookt het niet, dat terwijl 
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art. 641 de toeeigening van wild en die van visch gelijk- 

stelt, de wet van 4814, ten opzigte van de visschen , den 

eigenaar een uitsluitend regt van toeeigening geeft, maar ten 

aanzien van het wild elkeen tot die toeeigening geregtigd be- 

schouwt, ja den grondeigenaar uitsluit. 

Het grondbeginsel van art. 641 , in verband met art. 625 van 

het Burgerlijk Wetboek, heeft dan ook in heto ntwerp geleid tot 

opheffing van het publieke jagtveld en van de daartoe be- 

trekkelijke verordeningen. 

Het uitsluitend regt der eigenaars van den grond of van 

het water vordert, dat hunne vergunning moet worden ver- 

kregen door elk, die wil jagen op gronden, of visschen in 

wateren , waarop hij geen eigendomsregten heeft. 

Datzelfde uitsluitend regt, hetwelk de wet aan den grond- 

eigenaar heeft willen verzekeren, schijnt niet toe te laten, 

dat het voortdurend kunne worden verijdeld , krachtens eene, 

door anderen in eenen vroegeren , zeer afwijkenden toestand 

verkregene bevoegdheid om zich , juist met uitsluiting van 

den eigenaar des gronds, het wild daarop toe te eigenen, 

Uit dien hoofde stelt het ontwerp de afkoopbaarheid van 

het jagtregt vast, even als art. 798 van het Burgerlijk Wet- 

boek de afkoopbaarheid van grondrenten , tienden en andere 

schuldpligtigheden van den grond bepaalt. Regeling van den 

afkoopprijs door den regter, na verhoor van deskundigen , 

schijut de veiligste waarborg voor de handhaving van de reg- 

ten en belangen der beide partijen. 

In de maatregelen , ter handhaving der wet en der eigen- 

domsregten noodig, ligt een grond om aan hen, die zich 

meer bijzonder bezig houden met jagen en visschen, en alzoo 

een regtstreeksch belang hebben bij die maatregelen , eenige 

betaling op te leggen tot instandhouding van bedrijven, waar- 

door zij of genoegen of voordeel beoogen, en waartoe be” 

houd van wild en visch onmisbaar is, 
12 



138 

Tot dat behoud dienen mede de premiën voor het doo- 

den van schadelijke dieren, hetwelk tevens in het belang is 

van den landbouw. à 

Art. 1. Ieder die zijn grond of de gronden van anderen, waarop 

hij jagtregt heeft, bejaagt, of zijn vischwater of dat van ande- 

ren, waarin hij tot visschen is geregtigd, bevischt, moet voor- 

zien zijn van eene daartoe betrekkelijke acte, op de eerste vor- 

dering te vertoonen aan de ambtenaren met het toezigt op de 
Jagt en visscherij belast. 

Art.2. Om eens anders grond of jagt of vischwater bij ver- 

gunning, huur of pacht te kunnen bejagen of bevisschen, moet 

men daarenboven voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van den 

eigenaar of regthebbende, mede te vertoonen zoo als bij het vo- 

rig artikel is bepaald. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op pachters of huurders, ten 

ware het jagt- of vischregt bij de overeenkomst van pacht of 

huur zij voorbehouden. 

Ten aanzien van de gronden en de wateren, vermeld in artte 

577 en 579 Burgerlijk Wetboek, wordt de staat als regthebben— 

de beschouwd. 

Tot het visschen in deze wateren met den hengel in de hand 

wordt noch acte noch vergunning vereischt. 

Artt. 1 en 2. Deze verklaring van beginselen is te gelijk 

toelichting van artt. 4 en 2 van het ontwerp. De verpligting 

tot bescherming der eigendomsregten tegen hen, die daarop 

inbreuk maken, door jagen of visschen zonder de vereischte 

vergunning, vordert, dat deze schriftelijk worde verleend en 

op de vordering der beambten vertoond. Zoodanige vertoo- 

ning zal in het vervolg even noodzakelijk zijn als vroeger die 

van de jagt- en vischacten. 

De bepaling van art. 2 wegens de gronden en wateren, 

vermeld in artt. 577 en 579 Burgerlijk Wetboek, heeft ten 

doel den twijfel weg te nemen, of de Staat bevoegd is, op 

alle de hem toebehoorende gronden en wateren, ook die, 

welke hij niet in burgerlijken eigendom of als domein bezit, 

het jagen en visschen toe te staan, 

nn nr 



169 

De opbrengst van de jagtverpachtingen door het bestuur 
der domeinen komt ten voordeele der schatkist. 

De slotbepaling van art. 2 wordt toegelicht bij de alge- 
meene aanmerkingen. 

Art. 3. Het jagt- en vischregt dat derden op gronden of in 
wateren van anderen hebben , kan door dezen worden afgekocht, 
al ware het tegendeel uitdrukkelijk bedongen. 

Het bestuur der domeinen is tot dien afkoop bevoegd op de 
voorwaarden, door Ons vast te stellen. 

Bij geschil over den afkoopprijs, wordt deze door de regtbank 
van het arrondissement, waarin de gronden of vischwateren 
zijn gelegen, na verhoor van deskundigen, bepaald. 

Bij vervreemding kan het jagt- of vischrégt niet van den 
eigendom van den grond of het water worden afgescheiden. 

Art. 5. Het beginsel der Grondwet , wettelijke opheffing 
der heerlijke regten, begunstigt het stelsel van afkoopbaar- 
heid van het jagt- en vischregt, ook ten aanzien van het 
domein. 

Zonder de hier verbodene vervreemding, zouden uitge- 
strekte jagtvelden, ten nadeele der grondeigenaren, kunnen 
verkregen worden , en op hunne gronden , ten behoeve van 
derden , bezwarende regten gevestigd. Deze ongelegenheden 
hebben in der tijd aanleiding gegeven tot het besluit van den 
sten December 1826 (Staatsblad no. 64). Bij de regeling 
echter van de jagt is het eigenaardig dit verbod in de wet 
op te nemen. Het is niet onbelangrijk het gevoelen van 
den Franschen regtsgeleerde Pascalis op dit onderwerp aan 
te halen. 

»Laliénation de la chasse par voie de bail n'est que tem- 
»poraire ; le bail expiré, la chasse retourne au propriétai- 
»re; tandis que dans les conventions que nous supposons , il 
»se pourrait faire, que la chasse, passant de mains en 
» mains , restât toujours distincte de la propriété , et qu'une 
» famille acquit ainsi à titre perpétuel, par des conventions 
»successives, la faculté exclusive de chasser dans toutes les 

12% 
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»terres d'une commune ou d'un canton. Ce droit ayant un 

»tel caractère de durée et d'étendue , pour n'être pas féodal 

»par le nom , ne le serail-ìl pas en réalité?” 

Art. 4. Behoudens de regten van derden, wordt aan Ons de 
beschikking opgedragen over de jagt: 

van Naaldwijk en den Oranjepolder, zoolang de afkoop van 

het jagtregt, waarop art. 3 toepasselijk is, niet zal zijn geschied, 

en voorts op de na te melden rijksdomeinen: 

a. die gelegen zijn onder de heerlijkheid Kef Zoe ; 

8. de zeeduinen van den Mock van Holland tot aan het dorp 
Noordwijk aan Zee ; 

c. onder Borculo voor zoover deze niet aan eenig zedelijk lig- 
chaam zijn of zullen worden afgestaan, en 

d. de kroondomeinen. 

Id Art. 4. Deze uitzondering op art. 5 wordt voorgesteld 

op tweeerlei grond ; vooreerst, dewijl de inkomsten der kroon- 

domeinen, waaronder de jagt, volgens art. 27 der Grond- 

wet en de wet van 10 Augustus 4849 (Staatsblad no. 52), 

tot het inkomen der Kroon behooren; ten andere, dewijj 

de Koning, krachtens art. 15 der wet van 44 Julij 1814, 

thans in het werkelijk bezit is van bepaalde jagten, en het 

dus billijk en regimatig is, dat dit bezit worde geregeld 

door de wet. 

Art. 5. De jagt- en vischacten worden, bij verzoekschrift op 

ongezegeld papier, aangevraagd aam Onzen commissaris in de 

provincie vraarin de verzoeker woonachtig is, en door dezen vol 

gens het model door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 

vastgesteld, uitgegeven. 

Voor minderjarigen worden de verzoekschriften ingediend door 

hunne ouders of voogden. 

De acten gelden van den dsten Julij tot en met den 30sten Junij 

van het daaropvolgend jaar en zijn voor geheel het Rijk van kracht. 

Art. 5. Krachtens art. 10 der wet van 41 Julij 1814 

zijn de onder hare werking afgegeven acten geldig tot den 

dsten Julij. De acten , krachtens de nieuwe wet te verlee- 

nen, zullen dus geldig zijn van den {sten Julij af. De af- 
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gifte van acten door ’s Konings commissarissen, doch gel- 

dig in het geheele Rijk, zal tot gerief der ingezetenen en 

tot vereenvoudiging strekken. 

Art. 6. Onverminderd het zegelregt volgens de wet, wordt 
betaald : 

voor eene jagtacte tot alle geoorloofd jagtbedrijf: twintig gulden; 
voor eene jagtacte tot de jagtbedrijven in art. 15 litt.c, f, 

8, d,en A genoemd: vijf gulden; 

voor eene vischacte tot het gebruik van alle geoorloofd visch- 
tuig: vijf gulden ; 

voor eene vischacte tot het gebruik van één geoorloofd viseh- 
tuig, in de acte te vermelden: twee gulden en vijftig cents. 

Art. 6. In het belang van hen die slechts de kleine jagt 

bedrijven of de visscherij met niet meer dan één vischtuig 

uitoefenen „ schijnt het billijk, behalve de jagtacte voor alle 

niet verboden jagtbedrijven en de vischacten voor alle geoor- 

loofd vischtuig, ook acten tot eenen lageren prijs te moc- 
ten verkrijgbaar stellen voor het weispel van kwartelen, het 
vangen van waterwild met slagnetten , het vangen van hout- 

snippen, van lijsters, leeuwrikken en vinken en tot het 

visschen met één in de acte te noemen vischtuig. Uit de 

opbrengst volgens het gestelde cijfer, vermeent de Regering 
niet alleen de kosten van toezigt en bestuur alsmede de pre- 
mien wegens het schadelijk gedierte te kunnen bestrijden, 
maar ook nog eene bate voor ’s Rijks schatkist over te zul- 

len houden. Dewijl dit overschot afhankelijk is van omstan- 

digheden, kan het niet met juistheid worden berekend. Men 

schat echter het cijfer der acten, die jaarlijks zullen wor- 

den uitgegeven, op 4000 stuks voor de jagt en 4009 stuks 

voor de visscherij, zoodat de opbrengst met het zegelregt 

en de opcenten zou bedragen f 145,120 . De kosten van 

toezigt en bestuur, en van de premien wegens het schadelijk 

gedierte, worden geraamd op f 75,400, ‘Er zàl alzoo voor 

's Rijks schatkist een batig overschot zijn van f57,720, eer 



187 

meer dan minder, omdat er naar alle waarschijnlijkheid 

meer acten zullen worden uitgegeven en op de kosten zal 

bezuinigd worden. 

Art. 7. Eene acte dient alleen voor hem, op wiens naam zij 

is afgegeven. 

De meester kan echter ook eene acte bekomen ten name van zijn 

jager of visscher; inwonende zonen beneden den ouderdom van 

achttien jaren mogen zonder acte op eigen naam, hunnen vader 

of diens jager, jagende , vergezellen. 

Art. 7. De aanvang van dit artikel stemt overeen met 

art. 9 der bestaande wet. De bepaling ter gunste der ja- 

gers, van hen die voor hunnen meester visschen en van in- 

wonende zoons schijnt billijk. 

De vrijstelling ten behoeve van zoons, volgens gemeld art. 

9, is beperkt tot de minderjarigen van 16 tot 18 jaren (art. 

15 lit. c), daar er geene redenen bestaan om zoons van 

A8 tot 2 jaren vrij te stellen. Dit wordt geacht noch in 

het belang der minderjarigen zelven, noch in dat van den 

wildstand, noch in dat van de schatkist. 

Art. 8. Eene jagt- of vischacte geeft de bevoegdheid tot uit- 

oefening van alle jagt of visscherij niet verboden bij deze wet of 

bij de provinciale verordeningen, bedoeld in de beide volgende 

artikelen. 

Art. 8. De wijze, waarop jagt of visscherij wordt uitge- 

oefend, is aan geene andere beperkingen onderworpen , dan 

die door de wet zelve of, krachtens haar, door den provin- 

cialen wetgever, worden vastgesteld tot behoud van het wild 

en den visch. Art. 8 is dan ook gegrond op de stelling, 

dat hetgeen de wettelijke verordeningen niet verbieden of be- 

perken volgens de acte is geoorloofd. 

Art. 9. Voor elke provincie wordt door de Staten, onder Onze 

goedkeuring , een reglement op de uitoefening der jagt ea visscherij 

vastgesteld, tot aanwijzing : 

a. van de dagen in de week waarop de lange of korte jagt mag 

worden uitgeoefend ; 
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6. van de plaatsen voor de uitoefening der afzonderlijke jagten 

op waterwild; 

c. van den tĳd waarop het jagen op grof wild zal zijn toege- 

laten ; 

d. van de maat, beneden welke bepaalde vischsoorten niet mo- 

gen worden toegeeigend; en 

e. van de soort van vischtuigen en van de grootte van de 
mazen der vischnetten, 

Art. 9. Plaatselijke omstandigheden, gewoonten en be- 

langen hebben invloed op de wijze van jagen en visschen. 

Het is dan ook eigenaardig dat de onderwerpen in dit arti- 

kel aangeduid aan de regeling der Staten worden overgelaten. 

Art. 10. De wijze van uitoefening der zalmvisscherij wordt, 

eveneens, door de provinciale Slaten, bij een afzonderlijk regle 

ment geregeld. 

Art. 10. De geheel bijzondere aard der zalmvisscherij 

vereischt eene afzonderlijke regeling ten aanzien van de wijze 

van visschen, van het te water brengen en houden der net- 

ten en van hetgeen verder behoort tot dien belangrijken tak 

van nijverheid. Reeds sedert geruimen tijd is de behoefte 

aan stellige bepalingen op dat onderwerp ingezien, In ver- 

band met de aanmerking op art. 9, acht de Regering dien- 

stig, die regeling over te laten aan de Provinciale Staten. 

Art. 11. Gedeputeerde Staten bepalen jaarlijks den tijd der 

opening en sluiting der jagt en visscherij en Onze commissaris in 

de provincie doet daarvan aankondiging, ten minste acht dagen 

vóór de opening en sluiting. 

Op gelijke wijze bepalen zij, naar mate de wildstand of plaat- 

selijke omstandigheden zulks vereischen, of de jagt op eenig wiid- 

soort alsmede of eenige visscherij niet geopend of wel beperkt 

moet worden, hetzij in de geheele provincie hetzij in bepaalde 

plaatsen, alsmede hoevele stukken grof wild van het mannelijk 

of vrouwelijk geslacht en hoe vele hazen op éénen dag door één 

jager, en bij klop- of drijfjagten door ulle jagers te zamen , mo- 

gen worden geschoten of gevangen. 

Art. 11. De tijd waarop de jagt en de visscherij of som- 

mige soorten daarvan behooren te worden geopend en ge- 
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stoten, hangt van plaatselijke gelegenheid af. Het onderwerp 

valt dan ook in den werkkring der gedeputeerde Staten vol- 

gens art. 156 der Grondwet. 

Het is ordelijk dat de wet in het belang der ingezeteneu 

een behoorlijk tijdperk vaststelle voor de aankondiging we- 

gens de bedoelde opening en sluiting. De hier voorgestelde 

bepalingen zijn dienstig in het belang van de visschers, de 

jagers en den wildstand. Tot behoud van laatstgenoemden 

wordt vereischt, dat uitdrukkelijk zij voorgeschreven, niet 

aïleen hoeveel stuks grof wild, maar ook , hoeveel van elk 

geslacht mag worden gedood, ten einde voor te komen dat, 

door het te veel dooden van grof wild van het vrouwelijk 

geslacht, die wildsoort geheel verdwijne. 

Art. 12, Geene jagtacte wordt vereischt: 

a. voor het schieten van schadelijke vogels in tuinen of fruit- 

boomgaarden door of op last van den eigenaar of regthebbende; 

5. voor het jagen door den eigenaar of regthebbende in lust- 

hoven of buitenplaatsen, door muren, schuitingen, rasters of 
grachten geheel afgesloten. 

Art. 12, Het belang van land-en tuinbouw vordert vrij- 

heid voor het bedrijf bij lit. a vermeld. Het eigendomsregt 

wettigt de vrijstelling bij lit. b, ook dewijl de beambten met 

het toezigt belast, geen regt van toegang hebben op de hier 

aangeduide geheel afgeslotene gronden. 

Art. 13. Geene vischacte wordt vereischt ; 

a. voor hen die den houder eener vischacte, daarbij zelven 

tegenwoordig, behulpzaam zijn in het hanteren van een vischtuig, 

dat niet door één persoon kan worden beheerd, het visschen 

met schakels of wargarens daaronder begrepen; 

6. voor het bevisschen door den eigenaar of regthebbende 

van vischwater gelegen in buitenptaatsen en lusthoven, welke 

door sloten, rasterwerk of muren van andere eigendommen en 

openbare wegen zijn afgescheiden ; 

ce. voor het visschen met den hengel in de hand, onder toe= 

stemming van den eigenaar van het vischwater of daarop regt- 

hebbende. 
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Art. 15. De vrijstelling bij lit. a steunt op de billijkheid 

die bij lit. b op den aard van het eigendomsregt , die bij lit. 

c, meermalen verlangd, schijnt door den eenvoudigen aard 

van het bedrijf gevorderd. 

Art. 14. Jagtacten worden geweigerd aan: 

a. maréchaussées beneden den rang van Officier, aan dienaars 

van justitie en Politie; aan beambten van ’s Rijks middelen, niet 

boven den rang van commies. aan bezoldigde veldwachters , 

boschwachters en opzieners der jagt, behoudens de bevoegdheid 

van de opzieners der jagt tot het schieten van schadelijk gedier- 

te overeenkomstig art. 30. 

6. personen onder curatele gesteld, ten ware zij tot het vra- 
gen van acte door hunnen curator zijn gemagtigd; t 

e. kinderen beneden de achttien jaren; 

d. personen, aan welke bij de wet , of bij regterlijk gewijsde, 

het regt om schietgeweer of wapenen te dragen, is ontzegd; 

e. die een onteerend vonnis hebben ondergaan. 

De personen, vermeld sub litt. Zen e‚ kunnen echter worden 

toegelaten tot de jagtbedrijven, vermeld bij art. 45 litt. e, f, g, 
h, denk. 

Binnen de twee eerste) jaren, te rekenen van den dag dat eene 

yeroordeeling wegens jagen zonder acte of wegens eene der over 

tredingen, strafbaar gesteld bij artt. 42 of 43 dezer wet, kracht 

van gewijsde heeft verkregen, kan eene acte aan den veroordeel 

de worden geweigerd. 

Art. 14, Weigering van acten moet op de wet gegrond zijn, 

De bepaling van lit. a wordt gewettigd door den aard zel- 

ven der aldaar vermelde ambtsbetrekkingen, van wier be= 

hoorlijke uitoefening het jagtbedrijf niet moet afleiden; de 

uitzondering met betrekking tot het schieten van schadelijk 

gedierte door de opzieners der jagt, staat in verband met 

hunne verpligting, om mede te werken tot behoud van den 

wildstand ; die van litt. b,c, d en e, deels door de open- 

bare veiligheid ; deels door het belang van de curandi en 

minderjarigen zelven. 

Art. 15. De geoorloofde jagtbedrijven zijn de volgende: 

a. met valken ef havikken, waarbij geene honden gebruikt 

mogen worden; ; 
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met windhonden (lange jagt) mits zouder schietgeweer; 
met geweer en staande honden of brakken; 
het schieten van waterwild; 
het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet; 

J. het vangen van waterwild, aangeduid in art. 17, met 
slagnetten ; 

g- het vangen van houtsnippen met laat-, war- of valflouwen; 

h. het vangen van eendvogels in een eendenkooi of daarmede 
gelijkstaand toestel. 

i. het vangen van lijsters met paardenharen strikken, ‘mits 

gesteld ten minste één el boven den grond; 

k. het vangen van leeuwrikken en vinken met slagnetten. 

Alle andere pogingen of middelen om wild op te sporen, te 

bemagtigen of te dooden zijn verboden. 

EE RME 

Art. 15. Ter wegneming van twijfel wegens het al of 

niet geoorloofde van eenig middel om wild te vangen of te 

dooden , noemt dit artikel bepaaldelijk de geoorloofde mid- 

delen. 

Het verbod om honden te gebruiken bij de jagt met ha- 

vikken en valken (a) strekt tot voorkoming van misbruiken 

ten nadeele van den wildstand. 

De beperking bij hit. b is noodig tot voorkoming dat twee 

middelen tot dooding zouden kunnen zamenwerken , hetgeen 

voor de hazenjagt te vernielend ware. 

De bepaling bij lit. # wegens de hoogte der lijsterstrikken 

is noodig ter voorkoming van het vangen van houtsnippen en 

patrijzen door middel van strikken op den grond gesteld, 

De overige jagtbedrijven in dit artikel opgenoemd, zijn die, 

welke ook tegenwoordig worden uitgeoefend, 

Art. 16 Het schieten van het schadelijk gedierte in art. 29 ge- 
noemd, wordt met jagen gelijk gesteld. 

Het brengen van jagthonden voor het wild in het veld, gedu- 

rende den gesloten jagltijd, het houden van klopjagten en het 

opvangen van fazanten kan geschieden na bekomen consent, koste- 

locs af te geven door den commissaris des Konings in de provincie, 

Art. 16. De bepaling dat het schieten van schadelijk ge= 
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dierte in art. 29 genoemd, met jagen wordt gelijkgesteld , 

is noodig, ter voorkoming, dat onder voorgeven van dat 

schieten , jagtbedrijf zonder acte worde uitgeoefend. 

Het toelaten van klopjagten bij nadeelige hoeveelheid van 

wild of bij vermenigvuldiging van schadelijk gedierte, het 

opvangen van fazanten ten einde die in het volgend voorjaar 

weder in het veld te brengen, het brengen van jonge jagt- 

horden voor het wild in gesloten jagttijd, geschiedt in het 

belang van den landbouw of ter voortteling van genoemde 

vogelsoort , of ten gerijve van de liefhebbers der jagt; voor 

die bedrijven is echter de afgifte van een kosteloos consent 

noodig ter voorkoming van wildstrooperij. 

Art. 17. Onder wild wordt verstaan: 

grof wild: herten en reeën; 

klein wild: hazen, fazanten, korhoenders, patrijzen, hout- 
snippen, kwartels, lijsters, leeuwrikken en vinken; 

waterwild: zwanen, ganzen, eenden, duikers, waterhoenders, 

watersnippen, schrieken, kemphanen, strandloopers, wulpen, 
plevieren en kievitten. 

Art. 17, De aanwijzing van de onderscheidene diersoor- 

ten staat in verband met die artikelen, waarin deswege be- 

palingen voorkomen. Die aanwijzing strekt tevens tot weg- 

neming van onzekerheid, 

Art. 18. Het is verboden te jagen: 
a. op Zondag; 

b. voor zonsopgang en na zonsondergang, met uitzondering 
van het schieten van ganzen en eenden; 

c.-op de sneeuw; 

d. bij hoog water: dat is dáár waar de grond, mer uitzondering 

van de hoogten, waarop het wild schuilplaats vindt, onder wa- 
ter staat; 

e. binnen den kring eener geregistreerde en afgepaalde cend- 
vogelkooi , zelfs aan den eigenaar of bruiker, of ten gevolge van 
door hen verleende vergunning. 

Art. 19. Het is verboden te jagen of te visschen in gesloten 
Jagt- en vischtijd, 
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In geopenden jagt- of vischtijd mag niet anders worden ge- 
jaagden gevischt, dan met inachtneming van hetgeen bij deze 

wet en bij de reglementen en verordeningen in de artt. 9, IO en 

11 bedoeld, is voorgeschreven. 

Art. 20. Het is verboden zonder de vereischte jagtacte met 
schietgeweer, valken. havikken of jagthonden in het veld te 

komen, buiten publieke wegen of gewone veldpaden. 

Art. 18—20. De hier voorkomende bepalingen zijn groos 

tendeels overgenomen uit de wet van A1 Julij 1814. 

Art. 18 no. 6 dier wet is bij het ontwerp sub lit. d ver- 

duidelijkt, in overeenstemming met de bedoeling van het 

verbod. Het is noodig geacht het verbod bij art. 48 no. 5 

dier wet, bij het ontwerp uit te strekken tot den eigenaar 

zelven der kooi, deels, uit aanmerking van het belang der 

eigenaars, op wier gronden de afpalingen der kooijen zich 

uitstrekken , deels uit aanmerking van de onzekerheid, of het 

verbod van art 18 no. ò ook de eigenaars der eendenkooijen 

betrof. 

Art. 21. Het vangen van nachtegalen en het verstoren van 

hare nesten is verboden. 

Art. 21. Herhaalde klagten wegens het wegvangen van 

nachtegalen en wegens het berooven hunner nesten maken 

het verbod noodig. 

De opzieners der jagt kunnen uit den aard hunner be- 

trekking tot de handhaving van het verbod medewerken : 

van daar de opneming dezer bepaling in dit ontwerp. 

Art. 22. Het is verboden de eijeren van eenig wild ;te zoeken 

of te rapen, te verkoopen of te vervoeren, met uitzondering van 

eijeren van waterwild, in art. 17 genoemd, hetwelk aan den ei- 

genaar van den grond, en met diens toestemming ook aan ande- 

ren onverlet blijft gedurende de maanden Februarij , Maarten April. 

Het vervoer en de verkoop van de laatstbedoelde eijeren blijft 

geoorloofd tot en met den vijfden Mei. 

Art, 22. Tot behoud van het waterwild. De bestaande 

wet is in dit opzigt onvolledig. Bij de bepaling der maan- 

mmm nd 
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den , waarin het rapen en de verkoop geoorloofd blijft, is de 

gewone broeitijd in aanmerking genomen, 

Art, 23. Houders van acten „gronden moetende overgaan waar- 

op zij niet bevoegd zijn te jagen, zijn verpligt hun hond of hun- 

ne honden vast te houden. 

Wanneer honden op zoodanigen grond wild zoeken of vervol- 

gen, is de actehouder verpligt hen terug te roepen of op te halen. 

In het laatste geval is hij, met het geweer jagende, verpligt 

het af te leggen, alvorens zich op eens anders grond te begeven, 

Art. 25. Deze bepaling is in het belang der grondeige- 

naars en verduidelijkt art. 22 der wet van 41814. 

Art. 24. Buiten de steden, de kom der landgemeenten en de 

openbare wegen, mogen geene honden losloopen, tenzij voorzien 

van eenen slependen kruisbungel. 

Art. 24. Opmerkelijk is ten aanzien der onnaauwkeurige 

redactie van art. 24 der bestaande wet, de verzameling der 

arresten van den heer vaN peN Honert, afdeeling : Jagt en 

visscherij , I pag. 265. 

De woorden: zelfs niet, die zich in het oorspronkelijke 

ontwerp dier wet bevinden, zijn bij vergissing weggevallen. 

De voorgestelde wijziging wordt gevorderd door de mis- 

bruiken, welke de ondervinding heeft doen kennen; door eene 

der hoofdbedoelingen der wet , bescherming van het wild; ea 

door de klagten wegens het losloopen der honden, ook uit 

ket oogpunt der openbare veiligheid. 

De noodzakelijkheid om daartegen zorgvuldiger te waken, 

heeft dan ook reeds gelijksoortige plaatselijke verordeningen 

doen uitvaardigen; losloopende honden kunnen den wildstand 

aanmerkelijk benadeelen. 

Arte 25, Door visschen wordt verstaan het te water brengen, 

ligten of ophalen van vischnetten, korven of andere vischtuigen , 

alsmede het bezigen van alle andere middelen om visch te van- 

gen of te dooden, 
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Art. 25. De toestand der visscherijen , die over het al- 

gemeen ongunstig is, vordert voorziening. 

De hier voorgestelde bepaling strekt ter voorkoming van 

de misleiding der vischstroopers, die soms straffeloosheid 

verkregen , wanneer het werkelijk vangen van visch niet ge- 

zien werd, maar slechts òf het te water brengen, òf het 

ligten , òf het ophalen van vischtuigen. 

Art. 26. Behalve in de wateren, bedoeld in art. 13 5, is het 

verboden: 

a. kuit van visch op te vangen; 

6. met de zegen visschende, de kuil uit het water te halen, 
alvorens die in het water te hebben omgekeerd; 

ce. te visschen, wanneer het water met ijs bedekt is, tenzij met 

toestemming van Onzen commissaris in de provincie; deze ver- 

bodsbepaling is echter niet toepasselijk op rivieren, meren of 

plassen ; 

d. visch te vangen door vergift of bedwelmende middelen; 

e. door keernetten of andere daarmede gelijkstaande middelen, 

den visch den doortogt te beletten; hieronder begrepen het ge= 

bruik van vischnetten tot keering van visch; 

J te visschen met den harpoen of met strikken. 

Art. 26. Bij dit artikel is het verbod weggelaten , vervat 

in art. 40 no. 1 der bestaande wet , en dat wegens visschen 

met de hand, als min noodzakelijk, en als noodelooze aan- 

leiding gevende tot twisten over het wettelijk bewijs. 

Het behoud der bepalingen van art. 49 no. 2,5, 4, 

B en 6 is noodig, ten einde vischvernieling tegen te gaan. 

Bij hit. b van het ontwerp is art. 49 no. 5, der bestaande 

wet verduidelijkt. De verbodsbepaling van lit. cis niet toe- 

passelijk op rivieren, meren en plassen , vermits ook dan , 

wanneer deze wateren met ijs zijn bedekt, hunne uitgebreid- 

heid belangrijke vischvernieling verhinderd. Aan den com- 

missaris des Konings is het overgelaten, ook in andere 

wateren met ijs bedekt, het visschen toe te staan. De be- 

paling van lit. f is overgenomen uit het Koninklijk besluit 

van den 27sten Julij 1855 (Staatsblad no. 25). 
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Art. 27. Tegen de nadeelen, uit te groote vermenigvuldiging 
van wild of van schadelijk gedierte ontstaande, worden door 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken maatregelen ver- 
ordend. 

Art, 27. Deze bepaling wordt gemist in de tegenwoor- 

dige wet , en is in het belang van den landbouw. 

Art, 28. Het verkoopen alsmede het vervoeren van wild of 

visch in gesloten jagt- of vischtijd is verboden, maar wordt 

nog gedurende veertien dagen na die sluiting toegelaten. 

Wild of visch, vervoerd uit eene provincie waar de jagt of 

visscherij is geopend naar eene provincie waar die is gesloten, 

wordt vergezeld van eene verklaring van oorsprong, afgegeven 

door het hoofd van ket bestuur der gemeente waar de afzender 

wosnachtig is. 

Wild of visch van buitenlands- in- of het rijk doorgevoerd , 

wordt gedekt door een b:itenlandsch of transitopaspoort, even 

als de hiervoren vermelde verklaring, bij de eerste vordering 

aan de beambten met het toezigt op de jagt en visscherij belast 

te vertoonen. 

In den gesloten jagt- of vischtijd zijn de beambten, vermeld in 

art. 87 dezer wet, mits voorzien van hunne acten van aanstelling , 

bevoegd de middelen van vervoer en goederen, die worden ge- 

dragen, te onderzoeken, en na te gaan of er wild of visch ver- 

voerd of verkocht wordt in strijd met de wet. 

Art. 28. Aan deze bepalingen bestaat groote behoefte. 

De aanvang van dit artikel verbetert art. 42 der bestaande 

wet. Volgens deze ‘wetsbepaling was het onbestemd , 

waarin het bewijs der aldaar vermelde voorkennis moest 

bestaan, 

Tevens was het onzeker of het verbod om wild en visch 

in eene bepaalde provincie en gedurende een bepaald tijd- 

vak te vervoeren , al dan niet toepasselijk was op wild en 

visch uit andere provincien of van buiten ’s lands aldaar 

aangebragt. 

Wanneer echter de provinciale autoriteit noodig acht den 

jagt- en vischtijd te sluiten en daartoe den vervoer van wild 

en visch in de provincie te verbieden , alsdan kan dit ver- 



182 

bod niet worden gehandhaafd , zonder de bepaling, dat het 

wild of de visch, aldaar vervoerd , vergezeld zijn van de 

stukken in dit artikel vermeld, en dat de beambten dit in 

den gesloten jagt- en vischtijd onderzoeken. 

Art. 29. Het vangen van vossen, dassen, marters, fluwijnen, 

bunsings, wezels, verwilderde katten, otters en roofvogels met 

klemmen, vallen of stappen, en van konijnen door middel van 

fretten en buidels, wordt niet als jagen beschouwd. 

Art, 29. Het is noodig, dat het vangen van het hier 

opgenoemde schadelijk gedierte door de vermelde mid- 

delen, in het belang van de ingezetenen en van de wildbaan 

geheel vrij blijve. 

Van daar de bepaling dat dit vangen niet als jagen wordt 

beschouwd. 

Art. 30. Voor schadelijk gedierte, gedood op eigen grond, of 

op een grond waar men bevoegd is te jagen, mits deze gronden 

in Nederland zijn gelegen, kunnen, wanneer het hoofd van het 

bestuur der gemeente die omstandigheden voldoende bewezen acht, 

de volgende premien worden genoten: 

VOOr EENE' MOEFVOB 4 tet. sate en 0 

weent vos Vern TERME EET TET ONO 

» een niet volwassen vos . « « « « « « « « « » 0,75 

» » marter, een fluwijn, een bunsing, een her- 

melijn, een wezel . . . .. . « « « … » 0,30 

arends) prat re En EEE VE Oe A CEMEC DO 

groote jagtvalk of havik . . . . . « « » 0,75 

kleine valk of sperwer, een wouw of buizerd. » 0,30 

» » ekster, een markolf of Vlaamsche gaai. . . » 0,15 

De premien worden genoten nadat het gedood schadelijk ge 

dierte vertoond is aan het hoofd van het gemeentebestuur, die 

daaraan een kennelijk teeken geeft. 

De premiën kunnen mede worden genoten door de opzieners der 

Jagt voor schadelijk gedierte, door hen met toestemming van den 

Ys VU VU y YY y 

eigenaar gedood. 

Art. 50. De ondervinding heeft geleerd, dat het tarief 

van art. 46 der wet van 4814 met eenige diersoorten moest 

worden aangevuld, alsmede dat sommige premien voor eeni- 

ge vermindering vatbaar waren. 
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De premien voor het vangen van otters toegekend bij art. 

Bl der bestaande wet, zijn weggelaten, dewijl de opbrengst 

der vellen genoegzaam beloont. 

Overigens is de wijze van uitbetaling het onderwerp van 

een reglement voor de comptabiliteit, 

Art. 31. Ter verzekering van zijn regt is de eigenaar eener 

gwanendrift, van eene erkende eendvogelkooi en van eene erkende 

duiventil, verpligt, die, behoudens de regten van derden, jaar- 

lijks te doen registreren bij Onzen commissaris in de provincie, 

waarin de drift, de kooi of de til gelegen is- 

Op het nalaten dezer registratie zijn de strafbepalingen dezer 

wet niet toepasselijk. De eigenaar der zwanendrift, eendenkooi 

of duiventil wordt alsdan gerekend van zijn regt afstand te doen. 

Art. 32. Wegens de registratie in het vorig artikel, wordt 

door Onzen commissaris in de provincie een kosteloos bewijs af- 
gegeven. 

Art. Sl en 52, De hier vermelde registratien hebben 

ten doel het regt van eigenareu wettiglijk te verzekeren door 

inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De 

Regering ziet geen bezwaar deze formaliteit vrij te stellen 

van kosten. 

Art. 33. Om de bescherming dezer wet te genieten moet: 
a. de eigenaar eener zwanendrift deze doen registreren en moe- 

ten de zwanen gemerkt zijn met een merk bij de registratie aan 
te geven; 

b. de eigenaar eener eendenkooi deze doen registreren en op 
den afstand door de provinciale Staten vastgesteld, doen afpa- 

len met palen ten opschrift hebbende: »Eendenkooi van ..... 

»met regt van afpaling op ... ellen, gerekend uit het midden 
»der kooi” 

Art. 55. De bescherming volgens de wet te verleenen 

aan zwanendriften en eendenkooijen , is verbonden aan eeni- 

ge formaliteiten , en kan dus, wanneer deze worden nage- 

laten , niet worden genoten. 

Art. 34. Door duiventil wordt verstaan elk toestel, waarop 
zoogenaamde tilduiven of veldvlugters worden gehouden. 

13 
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Art. 54. Bepaling, vereischt tot wegneming van het 

dwaalbegrip, dat andere imrigtingen , dan een zoogenoemde 

duiventoren , niet als eene til zijn aan te merken. 

Art. 35. et is aan elk ander dan den eigenaar eener gere- 

gistreerde zwanendrift of duiventil verboden, eenige daartoe be+ 

hoorende zwanen of veldvlugters te schieten, te vangen of op eene 

andere wijze te dooden. 

Art. 55. Het ligt in den aard der zaak, dat aan elk 

ander dan den eigenaar eener zwanendrift , of duiventil , het 

dooden van de daartoe behoorende zwanen en tilduiven moet 

worden verboden ; doch die eigenaren kunnen deze bescher- 

ming niet genieten, zonder zich door wettelijke aangifte te 

hebben doen kennea en zich daardoor het toezigt te heb- 

ben verzekerd. 

Art. 35. Geene eendenkooien of duiventillen worden zonder 

Onze toestemming opgerigt; omtrent beiden worden de eigenaren 

der betrokken gronden en de gedepnteerde Staten der provincie 

vooraf gehoord. 
In het bewijs van toestemming wordt het getal paren duiven, 

hetwelk op de til kan worden gehouden, vermeld. 

Art. 36. Overeenkomstig met art. 27 der bestaande wet. 

Het ontwerp voegt er bij, dat de Gedeputeerde Staten 

en de betrokken grondeigenaren zullen worden gehoord. 

Deze worden daardoor in de gelegenheid gesteld hunne be- 

langen te doen gelden. Zoowel uit dit oogpunt, als in het 

belang van den landbouw, is het mede noodig het getal te 

kennen der te houden duivenparen. 

Art. 37. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken stelt aan 

en ontslaat opzieners der jagt en visscherij. Hun getal en hunne 

bezoldiging wordt door Ons geregeld. 

Hij stelt ook aan onbezoldigde opzieners in het belang van de 

grondeigenaren ‚ op hun verzoek. 

De opzieners waken tegen de overtredingen van deze wet en 

van de provinciale verordeningen op de uitoefening der jagt en 

visscherij. 
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Tot gelijke waakzaamheid zijn de maréchaussées, de dienaars 
der justitie en politie, de veld- en Rijksboschwachters en de be- 
ambten der Rijks- en plaatselijke middelen verpligt. 

Tot het opsporen en staven van overtredingen dezer wet en der 

verordeningen, bedoeld bij artt. 9, 10 en 11, zijn de opzieners 

der jagt en visscherij bevoegd alle gronden, buiten die in art. 

12 b genoemd, te betreden. 

Art. 51. De ondervinding heeft de onmisbaarheid doen 

inzien van beambten, bepaaldelijk belast met het waken te- 

gen overtredingen met opzigt tot de jagt en visscherij. De 

overige beambten, in dit artikel vermeld, zijn daartoe me- 

de bevoegd en verpligt, doch worden veelal door andere 

ambtsverrigtingen verhinderd het vereischt onafgebroken toe- 

zigt uit te oefenen. 

De aanstelling van onbezoldigde opzieners is in het be- 

lang der grondeigenaren. 

Het ambt van opziener brengt mede, dat zijn toezigt niet 

kan worden uitgeoefend, tenzij hij de onafgeslotene gronden 

moge betreden. 

Het is evenwel nuttig, die bevoegdheid uitdrukkelijk door 

de wet te bekrachtigen, 

Art. 38. De beambten , vermeld in art. 87 zijn verpligt bij be- 

keuringen of andere ambtsverrigtingen, hunne acten van aanstel- 
ling, des gevorderd, te vertoonen. 

Art. 39. De beambten, ingevolge art. 37 belast met het waken 

tegen overtredingen van deze wet en van de bij artt. 9, 10 en 41 

bedoelde verordeningen, doen van de overtredingen blijken bij 

schriftelijke relazen of processenverbaal, die op heeterdaad, 

immers zoo spoedig mogelijk , worden opgemaakt op den eed bij 

den aanvang hunner bediening afgelegd, of wel binnen twee maal 

vier en twintig uren na de sluiting worden beëedigd, voor den 

kantonregter of voor het hoofd van het gemeentebestuur, hetzij 

ter plaatse waar het misdrijf is gepleegd, hetzij waar de beamb- 

ten of één hunner wonen, 

De overtredingen kunnen, ook zonder zoodanig verbaal, door 

de bewijsmiddelen, in het Wetboek van strafvordering vermeld, 

worden gestaafd, 
13% 
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Art. 40, De relazen of processenverbaal wegens overtredingen. 
van deze wet en van de verordeningen, bedoeld bij de artt. 9 

10 en 11, worden door of namens de administratie aan den bex 

voegden ambtenaar van het openbaar ministerie ingezonden, ten 

einde volgens het Wetboek van Strafvordering te worden behan- 

deld en vervolgd. 

Art. 41. De overtredingen dezer wet en de verordeningen, in 

de artt. 9, 10 en 11 bedoeld, worden gestraft met eene boete van 

Lien tot twintig gulden. 

Art, 42. De straf wordt verdubbeld, wanneer de overtreding 

is begaan: 

a. door opzieners der jagt en visscherij of andere beambten, 

ingevolge art. 37 met het opsporen der overtredingen belast; 

d. des nachts, waardoor verstaan wordt meer dan één uur voor 

zonsopgang of na haren ondergang; 

ec. bij feitelijken wederstand tegen den opziener of de everige 

bevoegde beambten, onverminderd de ter zake van dien weder- 

stand ingevolge het Wetboek van Strafregt opte leggen straf; 

d. bij vereeniging van meer dan vier personen; 

e. wanneer de overtreders reeds vroeger zijn veroordeeld we- 

gens overtreding der verordeningen op de jagt en visscherij; 

f. wanneer de overtreding is begaan met- of de overtreders 

tijdens de bekeuring bij zich hebben zoogenoemde afdraaijers, 

stokgewereu, pistolen of andere verborgene wapenen, lange net- 

ten, damnetten, wildstrikken of middelen om den visch door 

bedwelming te vangen. 

Art. AA en 42, De bepalingen van art. 14 en 48 der 

wet van 41 Julij 1814 waren in sommige gevallen te streng , 

en in andere min geevenredigd aan de misdrijven , daar de 

verzwarende omstandigheden bij art. 42 en 45 vermeld, 

door den regter bij de toepassing der straf niet in aanmer- 

king konden worden genomen. 

Met het oog op het aanstaande Wetboek van Strafregt, 

zijn de ontworpene bepalingen daarmede in overeenstemming 

gehragt, en meer geevenredigd aan den aard der overtre- 

ding. Bij art. 40 is het aan den regter overgelaten de 

straf te wijzigen naar den aard van het misdrijf, wanneer 

dit niet vergezeld is gegaan van verzwarende omstandighe- 

den. Dezen zijn, volgens art. 42, gelegen in de ambtsbe- 
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trekkingen der overtreders , in den nachttijd, in gepleegden 

wederstand , in het feit van ongeoorloofde vereeniging , 

waaruit meer opzet is af te leiden , in vroegere veroordec- 

ling, in het bezit van middelen die bedoeling van stroo- 

perij bewijzen. 

Art. 43. Eene boete van vijftig gulden wordt opgelegd : 
a. wanneer de overtreder tijdens de bekeuring vermomd, zwart 

of op eenigerlei wijze onkenbaar gemaakt is, of een valschen 
naam heeft opgegeven; 

b. wegens het bezigen of in het veld bij zich hebben van ti- 
rassen. 

Art. 45, De boete van f 50, vastgesteld bij art. 20 der 

wet van 41 Julij 4814, op het tirasseren van veldhoenders, 

is behouden, vermits dit bedrijf vernielend is voor deze 

wildsoort, veeltijds geschiedt ten gevolge van uitloving van 

geld door meer vermogende medepligtigen , en, meestal in 

de duisternis gepleegd , bezwaarlijk is te ontdekken, 

Het bezit van tirasseernetten in het veld duidt evenzeer 

ongeoorloofde bedoelingen aan en moet dus insgelijks wor- 

den tegengegaan. 

De omstandigheden bij hit, a opgegeven moeten als verzwa- 

rend worden aangemerkt, daar zij moedwil aanduiden en de 

opsporing aanmerkelijk verzwaren. 

Art. 44. Boven en behalve de boeten zijn het jagt- en visch- 

tuig (de valken, de havikken en de honden hieronder begrepen), 

het wild en de visch onwettig gevangen, verkocht, ten ware de 

levering reeds had plaats gehad, te koop gesteld, uitgevent of 

vervoerd, ten behoeve van den opziener of den ambtenaar , welke 
de bekeuring doet, verbeurd. 

De opzieners of beambten kunnen die voorwerpen in beslag ne- 

men, of, met medewerking en toestemming van den bekeurde , de 

geldswaarde daarvan bepalen, waarvan alsdan in het relaas of 
Procesverbaal melding wordt gemaakt. 

Tirassen worden hiervan uitgezonderd en altijd in beslig ge- 

nomen, 

Alle door de opzieners der jagt of endere bevoegde beambten 
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in beslag genomen jagt- en vischtuigen, met uitzondering van 

levende voorwerpen, worden binnen vier dagen na de bekeuring 

door die beambten gewaarmerkt en ter griffie der naasthijgelegen 

arrondissementsregtbank overgebragt, hetzij door de beambten 

zelven, hetzij door tusschenkomst van den burgemeester hunner 

woonplaats. 

Wanneer geene inbeslagneming van de bij dit artikel vermelde 
voorwerpen heeft plaats gehad, wordt hunne waarde bij de ver- 

oordeeling tot ecne geldsom gebragt. 

Art. 44. Dit artikel komt overeen met art. 7 der wet 

van 4814, verduidelijkt wat aan verbeurdverklaring onder- 

worpen is , en vergunt eene onderlinge waardering , die , zoo- 

min bij veroordeling als bij vrijspraak , eenig bezwaar kan 

opleveren voor den bekeurde. Tevens voorziet dit artikel 

in het gemis van bepalingen wegens de maatregelen te ne- 

men ten aanzien van de aangehaalde voorwerpen. Daarvan 

worden echter levende voorwerpen , van wegen den aard 

der zaak, uitgezonderd. Ook vult het artikel eene bestaan- 

de leemte aan betrekkelijk het geval dat er geene inbeslag- 

neming heeft plaats gehad. 

Art. 45. De jagt- of vischtuigen door onbekende overtreders 

achtergelaten verblijven aan de opzieners of aan de beambten, 

die van de overtreding hebben doen blijken, ingeval die voor 

werpen niet binnen den tijd van drie jaren daarna zijn terugge- 

vorderd door dengeen die bewijst, dat ze hem ontstolen of door 

hem verloren zijn. 

Art. 45. Voorziening in eene leemte der bestaande wet. 

Er wordt aldus zoowel voor de handhaving der wet tegen 

overtreders, als voor de regten der eigenaars gezorgd, in. 

verband met art. 2014 van het Burgerlijk Wetboek. 

Art. 46. In het geval van het voorgaande artikel en van arte 

51 werden de jagt- en vischtuigen, waarvan het gebruik volgens 

deze weten de verordeningen, bedoeld bij de artt. 9 en 10 niet 

geoorloofd is, vernield. 

Bij vercordeeling beveelt de regter de vernieling. 

Art. 46. Handhaving der hier bedoelde verbodsbepalingen 

wordt door de vernietiging bevorderd. 
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Art 47. Bj elke veroordecling wordt tevens door den regter 

bepaald dat, indien de veroordeelde, twee maanden na daartoe 

bij deurwaarders exploit te zijn aangemaand, in gebreke blijft de 

boeten en geregtskosten te voldoen, de verbeurd verklaarde voor- 

werpen uit te leveren of de daarvan bij de schatting, bedoeld 

in art. 44 dezer wet, of bij het vonnis bepaalde geldswaarde te 

voldoen, de opgelegde straf door gevangenisstraf zal worden 

„vervangen. 
Deze gevangenisstraf is in het geval van art. 41 van zeven tot 

“veertien dagen, in dat van art. 42 van veertien dagen tot vier 

„weken en in dat van art. 43 van ééne maand. 

Art. 41. De wet behoort zoowel de wijze , waarop de ge- 

vangenisstraf moet worden uitgesproken, als den tijd te re- 

gelen, gedurende welken die moet worden toegepast. De 

bestaande wetgeving voorzag onvolledig in dwangmiddelen 

tot uitvoering van ’s regters gewijsden wegens verbeurdver- 

klaring. In die leemten voorziet dit artikel. 

Art. 48, In beslag genomen wild of visch waarvan de terng- 

gave niet geschied is tegen nederlegging der overeengekomene 

wraarde, wordt aan de ambtenaren van het openbaar ministerie 

bij het kantongeregt, onder welks gebied de aanhaling heeft 

plaats gehad, uitgeleverd of op diens magtiging verkocht. 

De geldelijke opbrengst blijft tot de zaak bij regterlijke uitspraak 

of anderzins is afgedaan, onder hem berusten. N 

Art. A8, In de wet van 1814 worden bepalingen gemist 

wegens de beschikking over de opbrengst van aangehaald wild 

en visch. Van daar deze bepaling. De ambtenaar van het 

openbaar ministerie is tot depositaris aangewezen , als geheel 

onzijdig. 

Art. 49. De beambten, ingevolge art. 37 belast met het wa- 

ken tegen de overtredingen van deze wet en van de bij de artt. 

9,10 en 11 bedoelde verordeningen, kugnen overtreders, die 

hun onbekend of onwillig zijn tot de schatting van het jagt- of 

vischtuig, het wild of den visch mede te werken , aanhouden en 

naar de naastbij zijnde officier van justitie of hulpofficier gelei- 

den, om in bewaring te blijven, tot dat deze ambtenaar of de regter 

de invrijheidstelling zal hebben gelast, of tot dat borgtogt zal 

zijn gesteld voor de boete en voor de wuarde der voorwerp.n 
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aan verbeurdverklaring onderworpen. Het bedrag van den borg- 

togt wordt bepaald door voornoemde officier of hulpofficier, 

De officier vaardigt een bevel van voorloopige aanhouding uit. 
Wanneer dit bevel door de regtbank niet wordt bekrachtigd bin- 

nen den tijd van zes dagen na de aanhouding, wordt de beklaagde 

van regtswege, en zonder eenigen anderen vorm, in vrijheid ge- 
steld. 

Zoodra de redenen tot aanhouding vervallen, wordt de onmid- 

dellijke invrijheidstelling gelast. Indien het bevel van voorloo- 

pige aanhouding nog niet door de regtbank bekrachtigd is, wordt 

de invrijheidstelling bevolen door den officier, en na die bekrach- 

tging, door de regtbank. 

Art. 49. In de wet worden voorschriften gevorderd voor 

hare handhaving tegen onbekenden en tegen hen, die on- 

willig zijn tot uitlevering of waardering der voorwerpen , aan 

verbeurdverklaring onderworpen. De uitvoering van art. 4 

der bestaande wet ondervond bezwaren na de invoering van 

artt. 55 en 88 van het Wetboek van Strafvordering. Men 

vergelijke hiermede een arrest van den Hoogen Raad dd. 7 

April 4840 (van den Honert, afd. Belast. , IT, pag . 45). 

Uit dien hoofde wordt vastgesteld , dat bij de aanhouding 

moet worden gehandeld overeenkomstig met gemeld art. 53. 

Art 50. Van alle boeten worden 2/3 genoten door den op- 

ziener of beambte, welke de bekeuring heeft gedaan en 1/9 door 

het fonds tot onderstand van bejaarde en gebrekkige opziener 

der jagt en visscherij, hunne weduwen en weezen, 

Aan dit fonds vervallen geheel de boeten en de waarde der 

verbeurd verklaarde voorwerpen ten gevolge van veroordeelingen, 

wegens overtredingen niet gestaafd door relazen van de beambten 

vermeld in art. 37. 

Art. 50. Het behoud van het boetenfonds is door de onder- 

vinding bewezen niet alleen nuttig , maar onmisbaar te zijn. 

De opzieners der jagt verkeeren uit den aard hunner bedie- 

ningen , in eenen excepcionelen toestand , waarop de gewo- 

ne beginselen voor pensionering niet toepasselijk kunnen 

zijn. Want ook zelfs op midlelbaren leeftijd zijn zij meer- 
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malen spoedig ongeschikt tot de verdere waarneming van 

hunne betrekking, ten gevolge van vermoeijenissen wegens 

langdurige nachtelijke waakzaamheid en ten gevolge van ver- 

wondingen en mishandelingen door gewapende wildstroopers. 

Zij hebben derhalve allezins aanspraak op eenige verzor- 

ging. Dit geschiedt uit het fonds buiten bezwaar voor de 
® 

schatkist, uit boetengelden , door hen zelven onderling te 

zamen gebragt. 

Uit het fonds genieten ook de weduwen en kinderen van 

opzieners , waarvan sommige door stroopers om het leven 

gebragt, en de meesten bezweken zijn aan ziekten of lig- 

chaamsgebreken , door ijverige waarneming hunner bediening 

veroorzaakt. 

In 1850 is aan 85 personen onderstand verleend tot een 

bedrag van f 5587. Deze som is, voor zoover de renten 

van het thans op het grootboek ingeschreven kapitaal van 

j 144,600 2), pereents nationale werkelijke schuld, niet toe- 

reikend waren, betaald uit de gelden waarvoor anders in- 

schrijvingen zouden zijn aangekocht. 

Art. 51. De beklaagde kan de regtsvordering voorkomen door 

vrijwillig het maximum der boete te betalen met de kosten cn 

de aan de verbeurdverkláring onderworpen voorwerpen af te ge- 

ven of de waarde daarvan te voldoen. Indien hij reeds gedagvaard 

is kan de boete aan den bevoegden ontvanger niet anders worden 

voldaan, dan op schriftelijke magtiging van den officier van jus- 

tilie, door den voorzitter der regtbank voor »gezien’”’ geteekend. 

Aan den officier wordt, binnen den door hem bepaalden ter- 
mijn, de quitantie van den ontvanger door of van wege den be. 

klaagde overgebragt. 

Art. 51. Overgenomen uit art 254 van het Wetboek 

van Strafvordering , daar de bepaling tot vermindering van 

procedures leiden kan. 

Art. 52. Door verloop van een jaar vervallen alle vervolgin= 
gen ter zake der overtredingen van deze wet en van de verorde- 

ningen, bedoeld bij de artt. 9, 10 en 11, 
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De straffen vervallen door verloop van twee jaren, te rekenen 
van den dag waarop de veroordeeling kracht van gewijsde heeft 

bekomen. 

Art, 52, Ofschoon de overtredingen der wet van 41 

Julij 1814 beregt worden door den kantonregter , is er soms 

getwijfeld, of uit dien hoofde de bepalingen van artt. 459 

en 462 van het Wetboek van Strafvordering wegens de ver- 

jaring der vervolging en der straf, toepasselijk waren. Ter 

wegneming van die onzekerheid, strekt de voorgestelde be- 

paling. 

Art. 58. Deze wet wordt in werking gebragt met den eersten 

Julij 1852, op welk tijdstip de wet van den 11éen Julij 1814 

(Staatsblad no. 79) vervalt; blijvende evenwel de vijfjarige regis- 

tratie van zwanendriften, eendvogelkooïjen en duiventillen, tot 

aan haren afloop van kracht. 

Lasten en bevelen, enz. 

Art 55. De bepaling van het tijdstip waarop de wet in 

werking komt , is toegelicht door de aanmerkingen op art. 5. 

De acten van registratie, verleend volgens de wet van 

AA Julij 1814, blijven uit haren aard de kracht behouden , 

die zij hadden volgens de wet, waaronder zij zijn aange- 

vraagd en verleend. 



Oden mm amen ten 

Bedenkingen omtrent het in October 1851 aan 

de Tweede Kamer der Staten Generaal aan= 

geboden ontwerp van wet op de jagt en 

visscherij , en omtrent de daartoe bee 

hoorende memorie van toelichting. 

DOOR 

Mr. S. TAK. 

nnn Oee — 

Ae, Ten aanzien der vereenvoudigingen met betrekking 

tot de jagt, a l. A. (Mem. v- toel. pag. f). 

Dat de opheffing van het algemeen jagtveld in strijd is 

met algemeen en bijzonder belang, is door mij gesustineerd 

in de korte beschouwing, voorkomende in de 5e aflevering 

van het Ned. Tijdschrift voor Jagtkunde , waarbij , naar ik 

meen, aangetoond is, dat daardoor o. a. nadeel voor de 

schatkist en nadeel voor de eigenaars van den grond zou 

ontstaan. Het tegenwoordig ontwerp en de memorie van 

toel. logenstraffen dit niet, maar integendeel volgt uit 

beide, dat mijn sustenu ten aanzien der eigenaars stellig 

waar is, en ten aanzien van de schatkist hoogst waarschijn- 

lijk later blijken zal evenzeer waarheid te bevatten. Im- 

mers , terwijl door den eigenaar, die op zijn’ grond op alle 

geoorloofde wijzen wil jagen, onder de wet van 1814 als 

recognitie wordt betaald: f 5,25 voor registr. , f 6 voor de 

permissie om te jagen en /2 àf5 voor een’ hond, en 

daarbij voor zegelregt (overeenkomstig de wet van 5 Oct. 

1843 St.bl. no. 47) f6,21., dus ruim f 49 à 20, zou vol- 
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gens het ontwerp door hem als recognitie verschuldigd zijn 

f 20, en voor zegelregt f 40,55 alzoo ruim f 50. — Duide- 

lijk blijkt het derhalve, dat de wetgever, door eene goed- 

keuring, van het ontwerp te dezen opzigte, het verlangen 

der eigenaars van gronden geenszins zal bevredigen ; immers 

de voorname, althans eenigermate te billijken grief bestaat 

hierin, dat zij volgens de nog vigerende wet niet kosteloos 

het regt hebben, om het wild, dat zich op hunnen grond be- 

vindt en zich met hun eigendom voedt , te dooden en toe 

te eigenen. 

Wat betreft het vermoed nadeel voor de schatkist: eene 

vergelijking van het batig saldo, dat tot dusver jaarlijks werd 

genoten (ruim f 30,000) met hetgeen in de memorie zelve 

ad art. 6, als vermoedelijk batig overschot wordt opgege- 

ven , zal doen zien dat, zoo dit al werd opgebragt , ’t geen 

echter zeer te betwijfelen is, (1) er een deficit van mins- 

tens 12 à 15 duizend gld. ontstaan zou. 

Bovendien is het in strijd met het algemeen belang te 

achten, dat, terwijl onder de bestaande wet, belasting 

voor uitoefening van jagt werd betaald, naar evenredigheid 

van het individueel voordeel of genoegen, 't welk deze ople- 

verde, het nu te vreezen te kort, door eene vermoedelijk 

meer drukkende belasting zou moeten gedekt worden. 

2°, ad idem al. 4 (opheffing der houtvesters). 

Dat de houtvesters tot dusver niet overbodige, maar nut- 

tige ambtenaren waren, blijkt uit de memorie zelve; im- 

mers : » hunne ijverige medewerking heeft de handhaving der 

bestaande verordeningen zeer bevorderd; minder waar is 

het (‘tgeen verder in de memorie voorkomt), dat hunne 

enen 

(1) Verg. o. a, de hier volgende bedenking op arte 1 ad be 
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dienst gezegd kan worden, alleen of hoofdzakelijk met het 

publieke jagtveld in verband te staan, zoodat bij het ver- 

vallen daarvan, deze ambtenaren zouden kunnen worden 

gemist. Immers de wet van 1814 draagt aan hen o. a. op 

(bij art. 5, 4 en 5), het bevel over de opzieners der jagt 

en (‘tgeen stellig onder het meest gewigtige hunner ambts- 

bedieningen behoort) de kennisneming van de overtredingen 

in het algemeen en het transigeren , onder approbatie van 

den opperhoutvester, over zoodanige overtredingen, welke 

uit haren aard of door de omstandigheden verzachting ge- 

doogen; en aangezien de den opzieners te geven bevelen 

niet alleen bet publieke jagtveld betreffen, en de overtre- 

dingen niet alleen op publiek jagtveld worden bedreven, 

zoo is het duidelijk, dat hunne dienst niet vooral met het be- 

heer van het publieke jagtveld in verband staat. Hierbij be- 

hoort te worden in aanmerking genomen: dat de houtves- 

ters in den regel practische kennis der jagt hebben ('t geen 

ten aanzien van de ambtenaren van het O. M. in het alge- 

meen niet het geval is) en dat zij juist daardoor de abso- 

laut vereischte bevoegdheid bezitten, om te beoordeelen of 

er werkelijk eene overtreding is begaan en in hoever deze 

verzachting gedoogt. 

Bij het ontwerp is van geen transactie, ten gevolge van 

omstandigheden, die verzachting gedoogen, sprake, en zal 

dus b. v. hij die, ofschoon erkend bezitter eener acte 

zijnde, deze vergat met zich te nemen , en derhalve op de 

eerste vordering aan den ambtenaar niet kan vertoonen, ten 

gevolge van overtreding van art. 1, en krachtens art. 41 

en 44 van het ontwerp, veroordeeld moeten worden tot eene 

boete van minstens f 10, confiscatie van zijn jagttuig (zijne 

honden of valken daaronder begrepen) en bovendien in de kos- 

ten van het geding, tenzij bij door vrijwillige betaling van 

het maximum der boete (f 20) en afgifte van de verbeurd» 
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verklaarde voorwerpen of derzelver waarde , de regtsvorde- 

ring voorkome; — voorzeker blijkt alzoo ten duidelijk- 

ste de noodzakelijkheid, om de gelegenheid tot transigeren , 

én dat wel in den ruimst mogelijken zin, in stand te houden. 

Maar veel meer nog : welk nut kan door de opheffing van de 

erkend-ijverige ambtenaren worden beoogd? — Geene bezui- 

niging ; immers zij vervullen hunne betrekking zonder be- 

zwaar der schatkist, zijnde hun zelfs voor bureau-kosten 

niet anders dan de bij elke aanvrage te voegen 50 cts. toege- 

wezen. — Men kan ook miet aannemen, dat met die ophef- 

fing noodzakelijkheid zou worden beoogd, om aan de ambtena- 

ren van het O. M. meer werk te verschaffen, immers deze 

hebben in den regel reeds werk genoeg. 

5°. ad art. 4. 

Het art. geeft aan den houder eener acte, die van eene 

permissie van den eigenaar voorzien is, de bevoegdheid tot 

jagen op diens gronden , zonder dat het noodig zij, dat deze 

zich door betaling van zekere recognitie, het regt verzekerd 

hebbe, om *t zij zelf de jagt op zijne gronden wit te oefenen, 

“ zij daartoe aan anderen vergunning te verleenen. Hierin 

ligt a) onbillijkheid en b) aanmerkelijk nadeel voor de schat- 

kist. 

ad a). De billijkheid vordert, dat de onkosten van toe- 

zigt enz. gedragen worden door hen, die er direct nut van 

hebben, en op de voorgestelde wijze zouden menigvuldige 

eigenaren, wier gronden wezenlijk jagtveld zijn (d, i. waarop 

zich wild bevindt), waarvan zij voordeel hebben , door hun 

regt van jagen door verhuring af te staan, toezigt enz. ge- 

nieten, zonder er iets voor op te brengen. 

ad b). Volgens het ontwerp gaat de opbrengst van alle 

acten voor registratie van eigen jagt (en alzoo een bedrag 
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van stellig meer dan f 25,000) verloren , waar tegenover a'- 

leen als voordeel staat, het meerdere dat overeenkomstig 

het vroeger opgegevene, door enkelen, wegens den hoogeren 

prijs der acte, zal worden opgebragt. 

4e, ad art, 6. al. 2 en 5. 

Het art. bepaalt dat, onverminderd het zegelregt , voor 

eene jagt-acte tot uitoefening van alle (d. 1. de tien ver- 

schillende soorten) der bij art. 15 opgenoemde jagtbedrij- 

ven, slechts f 20 zal behoeven te worden betaald, en voor 

de uitoefening van die bij dat art. litt. e, f‚, 9, i enk,‚f 5, 

maar onderscheidt niet, of men een of meerdere uitoefene en 

met hoeveel honden men jage. Op de voorgestelde wijze 

zou dus b. v. hij, die alleen het schieten van waterwild 

als jagtbedrijf verlangt uit te oefenen, aan het betalen van. 

dezelfde recognitie ec. a. onderworpen zijn, als hij, die de 

tien geoorloofde jagtbedrijven uitoefent. Hierin schijnt on- 

billijkheid te zijn gelegen; immers de uitoefening van ver- 

schillende jagtbedrijven staat in evenredigheid met het gel- 

delijk vermogen van den jager; alleen de rijke kan zich de 

middelen verschaffen om de verschillende wijzen vau jagt 

(en met zoo veel honden als hij wil) uit te oefenen, ter- 

wijl daarentegen de arme, zoogenoemde boutschieter, zich met 

moeite van een geweer en een’ enkelen hond voorziet, ten 

einde op die wijze, gedurende den tijd in welken de veldar- 

beid geene of geen genoegzame verdiensten oplevert, zijn ge- 

zin van het dagelijksch brood te voorzien. 

Het onderwerpen aan belasting voor elken hond is ook 

noodzakelijk , als middel van bescherming van het wild; 

van ouds af heelt men steeds begrepen, dat het om deze re- 

den noodig was het gebruik van honden door belasting te be- 

perken. Maar veel meer nog: het niet onderwerpen aan be- 
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lasting voor elken hond, waarmede men jaagt , stelt een on- 

overkomelijke hinderpaal in den weg aan de uitoefening 

van de lange jagt; immers terwijl, onder de bestaande wet , 

de acte de strikken dekt, onverschillig wie ze houdt, zoo 

slechts degeen, op wiens naam de acte staat, aanwezig is, 

zou volgens het ontwerp, hij, die deze soort van jagt uit- 

oefent , genoodzaakt zijn om al zijne honden zelf te leiden, 

of wel ieder, die hem daarbij behulpzaam is, zou van eene 

acte moeten voorzien zijn. 

Voorts komt het onbillijk voor, dat de beperkingen niet 

geëvenredigd zouden zijn aan de uitgestrektheid der eigen- 

dommen. 

9e, ad art. 8. 

: 

De bepaling van dit art. is onvolledig, zelfs in verband 

beschouwd met art. 1 van het ontwerp; — immers art. 1 

bepaalt, dat al wie jaagt of vischt voorzien moet zijn van 

eene daartoe betrekkelijke acte, d. i. betrekkelijk jagt of vis- 

scherij in 't algemeen, en art. 8 geeft alzoo (‘tgeen stellig 

de bedoeling van den ontwerper niet is geweest) aan den 

houder eener acte tot uitoefening der jagtbedrijven, genoemd 

in art. 15 litt. e, f‚, g, ien k, de bevoegdheid , om alle 

niet verbodene jagt, en dus ook die genoemd bij dat art. 

litt. a, b, c en d, uit te oefenen. 

6°., ad art. 9 d. 

De visch is toegeëigend door (d. í. gebragt in de 

magt van) den visscher, zoodra dezelve aan den haak of 

in het net zit; zou hij dus te voren moeten gemeten 

worden ? 
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Yo, ad art. 12. 

De bepaling van art 45 ulta. al. doet het wenschelijk 

voorkomen dat, gelijk bij art. {5 a. van het ontwerp, ten 

aanzien van het behulpzaam zijn bij het visschen , voorgesteld 

js, dat daartoe geene acte wordt vereischt, dit ten aanzien 

van het behulpzaam zijn bij de uitoefening der jagt evenzeer 

worde bepaald, met aanwijzing tevens, waarin die hulp zal 

mogen bestaan. 

8°. ad art. 42 en 15 litt. b. 

Het komt doelmatig voor, «aan de houtvesters (of bij 

onverhoopte opheffing van deze, aan de hoofden der gemeen- 

tebesturen) de kennisneming op te dragen van de lokale om- 

standigheden van lusthoven of buitenplaatsen, op welke de 

eigenaar, die niet van eene acte voorzien is, zou verlangen te 

jagen of te visschen , speciaal met betrekking tot het afge- 

sloten zijn. 

Go, ad art. 45 b. 

Het afgesloten zijn van het water wordt ten deze niet uit- 

drukkelijk als voorwaarde gesteld: kan dit de bedoeling zijn? 

40°, ad art. 45, coll. 29. 

Het art. sluit van de geoorloofde jagtbedrijven uit: het van- 

gen van konijnen door middel van fretten en buidels, ’t geen 

blijkens art. 29 niet als jagen wordt beschouwd. Hiertegen 

dient in aanmerking te worden genomen: 41°. dat het fret- 

teren ongelijk veel meer voordeel oplevert, dan het kwar- 

telen of lijsteren, en 2°, dat, door het niet als jagen te 

beschouwen , de beambten, die met het toezigt over de jagt 
14 
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zijn belast, niet alleen onverpligt zouden zijn, er tegen te 
waken, dat iemand tegen den wil van den eigenaar op diens 
gronden fretteert , maar zelfs onbevoegd , hem deswege te be- 
keuren en ongeregtigd hem daarin te verhinderen ; terwijl 
voor den eigenaar, tegen dengeen , die buiten zijne toestem- 
ming konijnen op zijnen grond vangt, niet anders zou over- 
schieten, dan eene hoogst wanhopige actie tot schadevergoe- 
ding. Hetzelfde geldt ten aanzien van het verder bij art. 
29 bepaalde. 

Île, ad art. 15, ulta. al, 

Evenmin als bij de bestaande wet, wordt door deze be- 
paling genoegzamen waarborg gegeven tegen het verderfelijkste 
der strooperijen , namelijk het vangen van wild door middel 
van strikken. Alleen de daad van het zetten van een’ strik, 
wordt als verboden aangewezen , zoodat het tot zich nemien 
van het daarin gevangene wild, ook bij deze niet als straf- 
baar wordt gesteld. 

12° ad art. 46 al. 4. 

Deze bepaling, in verband beschouwd met’ art4 en 12 van 
het ontwerp, vordert voor het schieten van schadelijk ge- 
dierte , het voorzien zijn van eene acte, en dit niet ten on- 
regte ; maar bij het ontwerp ontbreekt de aanwijzing, hoeveel 
voor zoodanige acte zal behooren te worden betaald, en zij 
wordt dus (tgeen met de billijkheid in strijd schijnt) met 
eene acte tot uitoefening van alle geoorloofd jagtbedrijf ge- 
lijk gesteld. 

15°. ad art. 48 d. 

Vrijspraak zou den ged°, wegens overtreding van deze bepa- 
ling , moeten volgen , tenzij bewezen ware : dat er wild , 4 welk 
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van schuilplaats was voorzien, op} de hoogten, die in excep- 

tief droogen toestand verkeerden, aanwezig was ; met andere 

woorden : zooals de bep. is voorgedragen , zou het jagen op 

gronden , die voor het meerendeel onder water staan, op zich 

zelf niet voldoende zijn om eene overtreding daar te stellen. 

De beantwoording der vraag, wanneer hoog water moet 

gerekend worden aanwezig te zijn, is bij de wet van 1814 

niet te vinden , en kan ook niet gezegd worden bij dit ont- 

werp voldoende te zijn gegeven. Tot ophef van twijfel, die 

bij de beslissing van overtredingen te dezen aanzien zou kun- 

nen rijzen, komt het doelmatig voor, dat aan het bestuur 

worde opgedragen , om telkens, wanneer dit noodig geacht 

zal worden, dadelijk te publiceren, dat op de, door hetzelve 

aan te wijzen, ten deele met water bezette gronden, niet 

zal mogen worden gejaagd, en om dit verbod onmiddellijk 

in te trekken, wanneer de oorzaak er van zal hebben op- 

gehouden te bestaan, 

44°. ad art. 26. 

Onder het verbodene is het, in art. 49 Î° der wet van 

4814 vervat verbod (het gebruiken van kleine vischjes tot 

aas bij het visschen met den hengel), niet opgenomen, en 

toch komt dit voor als niet overbodig te zijn : immers hij, 

die op deze wijze met den hengel vischt, vangt dikwijls 

meer dan menigeen, die netten bezigt ; daarenboven is in ons 

land de liefhebberij van te hengelen reeds meer dan sterk 

genoeg , en ze behoeft dus niet te worden aangewakkerd, maar 

integendeel o. a. om den wille der bescherming van den visch 

(waarvan in de mem. van toel. pag.l) veeleer te worden ge- 

fnuikt. 

15°, ad art. 26 litt. d en f, 

Deze bepalingen zijn overbodig, omdat de bep. van art, 
14% 
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25 in fine, in verband met art. 4 en 9 lit. e ‚ genoegzamen 
waarborg geven voor de volledigheid van het ontwerp te 
dezen aanzien. Dit overbodig zijn zou zelfs kunnen schaden, 
omdat door speciaal te verbieden het vangen van visch door 
vergif, bedwelmende middelen, met den harpoen of met 
strikken, de vraag zou kunnen geopperd worden : of de re- 
gel inclusio unius est_exclusio alterius, ten deze van toepas- 
sing is, en alzoo b. v. het visschen met den elger of met 
de schaar, als geoorloofd zou behooren te worden aan- 

_ gemerkt. 

16°. ad art. 29. 

Zie de bedenking omtrent art. 45. — 

17°, ad art} 50. 

De overweging, dat het belang van den grondeigenaar of 
jager, die in de gelegenheid is van schadelijk gedierte te 
dooden, meêbrengt dit te doen ook zonder genot van pre- 

‚of het uitloven van premiën daar- 
voor, als noodzakelijk kan worden beschouwd. Het ver- 

miën, leidt tot de vraag: 

leenen van die premiën aan de beambten, bedoeld bij art. 57, 
is daarentegen billijk te achten ‚ omdat deze bij het dooden 
van schadelijk gedierte geen direct belang hebben. 

18°. ad art. 350 al. 4. 

Door deze bepaling wordt óf eene al te discretionnaire 
magt aan het hoofd van het bestuur gegeven , óf (bij strenge 
opvolging) bijna elke gelegenheid tot het genieten eener premie 
benomen, door het vorderen van bewijs der bij dezelve ge- 
noemde omstandigheden. In de plaats van deze bepaling zou 
(aangenomen de voorgaande bedenking) kunnen worden gesteld : 

„De beambten, bedoeld bij art. 37 ‚ kunnen voor scha 
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» delijk gedierte, door hen met toestemming van den grondei- 

»genaar gedood, op gronden in Nederland gelegen, wanneer 

»het tegendeel dezer omstandigheden aan het hoofd van het 

»bestuur der gemeente niet is gebleken, de volgende pre- 

»miën genieten,” 

Overigens zij ten aanzien van dit art. opgemerkt, dat 

groote jagtvalk en havik niet synoniem zijn , evenmin kleine valk 

en sperwer, of wouw en buizerd, ‘tgeen uit het in het art. 

volgende : »markolf of vlaamsche gaai’ (welke beide namen 

denzelfden vogel aanduiden) zou kunnen worden afgeleid. 

49°. ad art. 54. 

Het art. schijnt in verband met art. 56, aan ieder, buiten 

den eigenaar eener erkende duiventil, het houden van til- 

duiven of veldvlugters, in welk toestel dit ook zijn moge, 

te verbieden ; is dit werkelijk de bedoeling van den ontwer- 

per, dan ware beter geweest, om in de plaats van de in 

dit art. vervatte omschrijving, een regtstreeks verbod te plaat- 

sen. Bovendien schijnt omschrijving ten deze evenmin noo- 

dig als ten aanzien eener eendenkooi. 

90o. ad art. 55. 

a. Het art. schijnt (in strijd met de bep. van art. {2 en 

20) aan elken eigenaar eener geregistreerde zwanendrift of 

duiventil , vergunning te verleenen, de daarbij behoorende 

zwanen of duiven te schieten , zonder het voorzien zijn van 

eene jagtacte te vorderen ; is dit de bedoeling, dan behoor- 

de de bepaling deswege , tot voorkoming van twijfel, bij de 

bepalingen van art. 12 te worden gevoegd 

b. Waarom ontzegt dit art. aan den eigenaar het regt, 

om aan iemand te vergunnen of te gelasten, de tot zijne 

drift of ul behoorende zwanen of duiven te schieten , te van- 

gen of op eene andere wijze te dooden ? 
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c. Het art. bedreigt alleen dan straf voor het schieten 

van duiven, wanneer het bewijs geleverd wordt, dat ze tot 

eene geregistreerde til behooren; maar in de meeste ge- 

vallen zal dit bewijs ontbreken. 

Zie, ad art. 45 Coll. artt. 42 en 47 al. 9. 

Quceritur : zijn de bepalingen van art. 42 toepasselijk op 

art. 45? De bijvoeging in art. 47 al. 2. dat, in het ge- 

val van art 42, de gevangenisstraf zal zijn van 14 dagen tot 4 

weken , doet denken, dat deze vraag ontkennend moet wor- 

den beantwoord, daar het anders voldoende zou geweest 

zijn, de gevangenisstraf aan te wijzen, die in het geval van 

art. 41 en 45 zal worden opgelegd. Dat de overtredingen, 

waarvan in art. 45, steeds gelijkelijk zouden worden gestraft , 

“tzij dan met of zonder het bijkomen der verzwarende om- 

standigheden , waarvan in arts 42, schijnt echter onbillijk. 

29°, ad art.tAäja l. 4. 

Dat o. a. de valken tot het jagttuig (d. it tot de middelen 

om jagt uit te oefenen) behooren, zal wel aan geen redelijken 

twijfel onderhevig zijn; dit is ook ten aanzien der honden 

steeds zoo begrepen’: maar veeleer zou de vraag kunnen 

zijn of de paarden, die o.a. bij de valken-jagt, en de schui- 

ten, die tot de uitoefening der jagt op waterwild en bij het 

visschen , worden gebezigd, behooren begrepen te worden 

onder de verbeurd verklaarde voorwerpen. 

25°, ad art. 44 al. 2. 

De faculteit om het jagttuig in beslag te nemen behoort 

aan de opzieners niet als regel, maar als uitzondering te 

worden gegeven, en wel bepaaldelijk alleen, wanneer de op- 

ziener met den bekeurde niet overeen kan komen omtrent 
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het bepalen der geldswaarde van het jagt- of vischtuig, of 

wanneer de bekeurde hem onbekend of onvermogend is, — 

Immers : door het in beslag nemen wordt aan den eigenaar 

de gelegenheid ontnomen, zijn jagt- of vischtuig gedurende 

geruimen tijd, ook op niet verboden wijze, te gebruiken, en 

bovendien: de bekeuring is nog geen bewijs, dat overtreden 

is; eindelijk : wie zal (hij zij dan te regt of te onregt be- 

keurd) het niet als eene zware straf aanmerken , zijn geweer 

en honden aan een’ opziener te moeten toevertrouwen? — 

Dit laatste is steeds zoo begrepen, en te regt schrijft een 

der aphorismen van St. HuBertug voor: 

Salue et poliment messiers, gardes, gendarmes; 

Rends-leurs beaucoup d’égards, ze rends jamais les armes! 

Enkele opgaven , als voorbeeld uit vele, uit officiële ta- 

bellen , betrekkelijk één jagtdistrikt , getrokken , mogen strekken 

om sommige der vorenstaande bedenkingen, speciaal ten 

aanzien der voorgestelde opheffing van het publieke jagtveld, 

en van hetgeen volgens het ontwerp , voor de jagt-acten zou 

moeten worden betaald, nader aan te dringen : — de heer 

L. te H. betaalt onder de bestaande wet aan den lande : 

do, voor eene -jagt-acte …… ‚7. … « « «f_ 20,25 

2’, als registratie-regt van gronden, die aan twee 

en twintig verschillende eigenaars toebehooren. _ 445,50 

3’, voor daarop verschuldigde zegelregten. …. . 78,66 

alzoo te zamen f 214,41 
mend 
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Jo. de heer V. te N. voor eene acte. . . . f 24,25 

2. als Reg. van gronden, die aan negen verschil- 

lende eigenaars toebehooren. . . . . … 47,25 

5e. sveors zegel-regtens -iyos devgn deter (or dte 58, 295 

te zamen f _109,795 

oasen fet SEREN 

2’. Reg. van gronden, die aan zes verschillende 

eigenaars toebehooren. . , . . . . … 51,50 

voor zegel-regten.… …arravie rin „en saca dd 

1°. de heer T. te L, voor eene acte. 

mn) 
ò. 

te zamen f 90,05 

Se a do. de heer E. te L, voor eene acte . . . .f 17,25 

1. Reg. van gronden, die aan zes verschillende 

eigenaars toebehooren . . …. … s 51,50 

59, voor zegel-regt . . drain Wein SOE 

te zamen f 75,66 

Leyden Oct. 1851, 

OO tee — 



HET ONTWERP VAN WET OP DE JAGT 

EN VISSCHERIJ. 

DOOR 

Mr. H SASSEN. 

DD GOE EE 

HoorpBEGINSEL. 

Het hoofdbeginsel, in het wetsontwerp gehuldigd, is ge- 

waarborgd in art. 641, Burgerlijk wetboek: het regt tot toe- 

eigening van wild of visch, behoort aan den eigenaar van 

den grond, waarop het zich bevindt of van het water, 

waarin zich de visschen bevinden. 

De billijkheid van dat beginsel is, onaangezien den aard 

en het wezen der jagt, boven allen twijfel verheven. Wij 

zeggen , onaangezien den aard en het wezen der jagt; want 

eene onvoorwaardelijke toepassing van dat beginsel, gelijk 

hier , zal de nadeeligste gevolgen hebben voor het behoud 

van den wildstand, eene nieuwe soort van stroopers doen 

opdagen, de schennis van den grond , een noodzakelijk 

gevolg , vermeerderen , den publieken geest en de neiging 

tot de jagt uitdooven, met vernietiging van de takken van 

nijverheid , welke het jagend publiek voorzien van de veel- 

vuldige daartoe benoodigde voorwerpen. 

Het ontwerp is slechts voor een betrekkelijk klein ge- 

tal grondeigenaars geschreven, wier gronden eene uitge- 

strekte aaneenschakeling van perceelen vormen, op welke 

de uitoefening der jagt alleen uitvoerbaar is. Elk jagtlief- 

hebber zal mij zulks gereedelijk toegeven. De grondeigen= 
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dom is, in den regel, in eene menigte perceelen versnip- 

perd , welke, door andere perceelen gescheiden , dikwerf 

ver van elkander gelegen zijn, en, wat het wild betreft , 

geen belang voor den eigenaar aanbieden. Behalve dat er 

veel tijd benoodigd is, om elk dier perceelen te bereiken, 

zijn ze door hunnen geringen omvang ongeschikt ter uitoe- 

fening der jagt. Waar zal b, v. de lange jagt, de valken- 

jagt, het schieten van waterwild in Nederland uitvoerbaar 

zijn? Slechts op enkele plaatsen , waar groote en onafzien- 

bare landgoederen , polders enz. bijzonder eigendom zijn. 

Het ontwerp veronderstelt ook eene schriftelijke vergunning 

van den eigenaar van den grond. Welnu, zoo zal de jager 

op de lange- en valkenjagt eenige honderden schrifte- 

lijke permissiën moeten erlangen om, zonder overtreding , 

de jagt uit te oefenen. En hoe ze verkregen, en hoe ze, 

verkregen zijnde, meêgevoerd? Het ontwerp verliest der- 

halve te veel den aard en het wezen der jagt uit het oog. 

Het belang in den wildstand zal slechts de aandacht van 

groote landeigenaars tot zich trekken, wanneer, namelijk, 

hun grondeigendom een uitgestrekt geheel vormt. 

Helaas! wat zal er worden van het legio jagtlief hebbers , 

die geenen grondeigendom bezitten! Ik voorzie het, Even 

eerlijk en trouw als zij de vigerende wet opvolgden , even 

trouw zullen zij zich aan de in te voeren wet onderwerpen, en, 

hoe hard ook, der jagt vaarwel zeggen. Maar wat zal er 

worden van de broodjagers? Zullen ook dezen zich daaraan 

onderwerpen? Men vergist zich grovelijk met dit aan te 

nemen. Behalve toch dat de broodjager een hartstogtelijk 

jager is, vindt hij in de jagt een middel van bestaan. Hij 

zal stroopen, altijd stroopen, in weêrwil van de goede en 

juiste bepalingen omtrent het toezigt voor de jagt. 

De schennis van het eigendomsregt is een noodzakelijk 

gevolg van de strooperij, welke ook tot andere misdrijven 
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aanleiding geeft. De strooper ontziet geene middelen, om 

zijn hartstogt op te volgen en te voldoen. 

Wij zullen niet spreken van het verminderen of liever 

te niet gaan van den handel in wild, welke uitsluitend om 

zoo te spreken, door den broodjager wordt gevoerd; niet 

van de takken van nijverheid, welke het jagend publiek 

van veelvuldige voorwerpen voorzien, en door het afnemen 

ven het getal jagtliefhebbers, veel van hun vertier zullen 

verliezen, 

Wij meenen derhalve dat, hoe billijk dat vooruitgestelde 

beginsel , op zich zelf beschouwd, moge zijn, het ech- 

ter niet strookt met het eigendommelijk karakter der jagt , 

en slechts toepassing erlangt op bepaalde gronden. 

Wij erkennen volgaarne, dat de vigerende wet op dit 

punt vele en gegronde bezwaren bevat, echter niet zoozeer , 

omdat zij ingrijpt in het hoofdbeginsel, hier onvoorwaarde- 

lijk gehuldigd , maar veeleer , omdat ze hetzelve onderwerpt 

aan kostbare formaliteiten. Immers zij sluit het hoofdbeginsel 

van art. 644 Burg. Wetb. niet uit, maar verbindt aan des- 

zelfs uitoefening onbillijke en bezwarende voorwaarden, welke 

strijden met het begrip van dat regt. 

Het is de taak des wetgevers, om de grenzen van de 

uitoefening van dat regt zoo veel mogelijk uit te breiden, 

zonder echter den aard van het onderwerp uit het oog te 

verliezen, waarop het wordt toegepast; wanneer toch dat 

onderwerp, hier de jagt, eene wijziging vordert, welke op 

het beginsel geen inbreuk maakt, en tevens ontheven is 

van kostbare formaliteiten. 

Deze wijziging is gelegen in eene eenvoudige , kostelooze 

afpaling. Wij willen thans niet aantoonen, dat, zonder 

deze, de surveillance schier onmogelijk wordt. Wij willen 

slechts, in twee woorden, betoogen , dat dit eenvoudig mid= 

del alle bezwaren wegneemt, zonder het beginsel zelf aan te 
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grijpen. Iet is eene waarheid, dat de kosten van regis- 

tratie het eenige groote struikelblok is, welke de klagten 

over de afpaling doet aanheffen. Van de kosten ontheven, 

kan het stellen van eenige palen geen of weinig bezwaar op- 

leveren. Een voorbeeld wil ik ten bewijze aanvoeren. 

Ik ben deelhebber in eene gehuurde heerlijke jagt, welke 

eene oppervlakte van meer dan 4500 bunders beslaat. Tot 

de afpaling zijn 45 palen benoodigd. De palen, de arbeid 

enz. beloopen niet ten volle de som van zes gulden. 

Het beginsel zelf blijft intusschen ongeschonden , gewaar- 

borgd. De eigenaar kan van zijn regt een volledig, onbe- 

zwaard gebruik maken. Maakt hij van dat regt geen gebruik, 

het zal voorzeker niet strijden met het algemeen of bijzonder 

belang , dat, in dat geval een ander zich van het wild mees- 

ter make, waarvan de eigenaar van den grond, waarop het 

zich bevindt, als ’t ware, stilzwijgend afstand doet. Men 

zegge niet, dat de uitoefening der jagt schade toebrengt aan 

de veldveruchten. Het is een versleten argument, door 

de ondervinding bovendien dagelijks gelogenstraft, Quisquis 

beneficio renunciare potest. Volgens het ontwerp is hem dat 

vermogen niet toegestaan ; althans stilzwijgend, en toch 

zal hij zulks in het belang van zijn grondeigendom soms 

wenschelijk achten, vooral op afgelegene plaatsen en ge- 

meenten, waar zich geene jagtliefhebbers bevinden, en waar 

het wild, buitenmate vermenigvuldigd, groote schade aan 

de veldvruchten en het houtgewas toebrengt. Men denke 

hier ook aan de schadelijke vermenigvuldiging van den vos, 

den bunsing en dergelijken, wier jagt een uitgebreid 

veld en zelfs een goed georganiseerd gezelschap vordert. 

De afpaling zal al die bezwaren, ja onheilen, welke 

de beperking der uitoefening van de jagt na zich zal sle- 

pen, in vele opzigten opheffen an voorkomen. 

De afpating zat de belangstelling in de jagt ook van hen 
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bezielen, die, jagtliefhebbers zijnde, en hun getal is groot , 

niet zijn landeigenaars , omdat ze de publieke jagt niet uit- 

sluit, maar afhankelijk maakt van het gebruik, dat de grond- 

eigenaar van het regt van afpaling zal maken. Dat gebruik 

zal, zoo als wij reeds aantoonden, belang aanbieden alleen 

aan eigenaars van uitgestrekte grondeigendommen , en , daar- 

entegen, zoo min als de jagt, eenige belangstelling opwek- 

ken voor verspreiden en versnipperden eigendom. 

DD OD) Ee — 



Aan de Redactie van het Nederlandsch Tijdschrift 

voor Jagtkunde. 

De uitnoodiging, vervat in de 5° aflevering van dezen 

jaargang van bovengemeld tijdschrift, is de aanleiding tot 

de onderstaande vlugtige opmerkingen. 

Het artikel der conceptwet op de jagt en visscherij, de 

bepaling inhoudende, dat jagtregten door de grondeigenaren 

kunnen worden afgekocht , ook al ware het tegendeel uitdrukkelijk 

bedongen , zoude, in de provincie Groningen , tot eigenaar- 

dige bezwaren aanleiding kunnen geven, welke, voor het 

minst hoogst moeijelijk, zoo niet onmogelijk, zonder afwijking 

van de gewone regelen des regts, uit den weg zouden te 

ruimen zijn. In genoemde provincie namelijk bestaan vele 

jagtvelden, waarvan de landerijen bij verschillende boeren- 

hofsteden enz. behooren, en waarop het regt tot jagen in een 

betrekkelijk groot aantal, dusgenoemde ommegangen is verdeeld. 

Deze ommegangen, wier aantal zeer verschillend is, en 

wier oorsprong zich aan vroeger bestaan hebbende , doch 

ter dezer zake niet afdoende verordeningen , verbindt , geven 

thans nog het regt tot jagt; worden veelal, afgescheiden 

van den grond (d. i. op zich zelven) publiek verhandeld, en 

zijn, bij gedeelten van meerderen of minderen getale , in 

het bezit van verschillende regthebbenden. Hier kan zich 

dus het geval voordoen, dat de landerijen van een jagtveld 

door bijv. vijfig of meer grondeigenaren , ieder voor zijn 

gedeelte, worden bezeten, terwijl het regt om op dien 

grond te jagen, gezamentlijk in handen van een tiental ande- 

ren is. Zal nu het bewuste artikel worden toegepast, dan valt 

het ligt in te zien, dat de denkwijzen, aangaande het al dan niet 
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noodzakelijke van het afkoopen der jagtregten , bij de onder- 

scheidene grondeigenaren zeer onwaarschijnlijk eene zelfde 

rigting zullen hebben, en dat de hierdoor ontstane moeije- 

lijkheid ter verkrijging van eenstemmigheid of eindbeslissing 

in deze, alleen door bijzondere, nog te maken bepalingen 

zouden kunnen worden vermeden; tenzij men aanname, dat 

de eigenaren der zich in een zelfde jagtveld bevindende lan- 

derijen, ieder op zich zelven zullen kunnen handelen , waardoor 

het aldus weldra versnipperde jagtveld niet weinig overeen- 

komst met een dambord zoude verkrijgen, op hetwelk men 

van het eene blokje wel gaarne eene schrede op een ander 

zoude willen zetten, doch daarin door het tusschenliggend 

terrein wordt verkinderd. Toch schijnt deze laatste opvat- 

ting de eenige ware der concept-wetsbepaling; doch niet 

minder schijnt het onnoodig in breedvoerige vertoogen te 

treden om aan te toonen, hoe op deze wijze een jagtregt- 

hebbende slechts een gedeelte van zijne verlorene jagtregten 

kan betaald krijgen, terwijl, door de versnippering, het 

geheel voor hem van weinige, ja dikwijls van geene waarde 

meer is. 

Voegt men kierbij dat menige boerenhofstede in Groningen 

door eenen beklemden meijer wordt bewaard , die slechts tot 

het betalen eener vaste , onveranderlijke huur aan den ci- 

genlijk gezegden eigenaar verpligt is, doch hier overigens 

op eigen gezag, alles beheert en de vruchten van het land 

trekt, dan is het duidelijk, dat ook hij alleen eenig belang 

kan vermeenen te hebben, bij het al of niet jagen op de bij 

zijne beklemde plaats behoorende akkers. Nu ligt het regt 

van jagt op den eigendom en niet op de beklemming , en 

spreekt de conceptwet ook uitsluitend van den grondeigenaar, 

zoodat, om deze beide redenen, de beslissing aangaande 

het al dan niet afkoopen van het jagtregt aan den zooge- 

noemd wordenden, doch de aan dien titel verbondene reg- 
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ten overigens niet uitoefenenden, eigenaar zoude toekomen 

en niet aan den, slechts bij de zaak eenig belang kunnen” 

de hebben , beklemden meijer. Dit is de letter en schijnt de 

eenig mogelijke uitlegging van het meergenoemd wetsartikel; 

maar zoude het aldus in den geest des wetgevers zijn ? 

Eindelijk springt nog eene derde moeijelijkheid in het oog ; 

de wijze namelijk, waarop de afkoopspenningen onder de 

verschillende jagtregthebbenden zouden moeten worden ver- 

deeld, in verband met het aantal ommegangen in ieders 

bezit, met de meerder of mindere waarde, door ieder hun- 

ner aan eenig brok jagtterrein gehecht, naarmate deszelfs al 

dan niet voor hem gelegene ligging en met alles, wat hierbij 

al verder in het spel kan komen. 

Daargelaten dat, ten gevolge der thans voorgestelde be- 

paling, de zaken naar welgevallen van vele grondeigenaren 

kunnen blijven zoo als ze zijn, en dat de lust om zich van 

eene acte te voorzien aanmerkelijk bij menig liefhebber zou- 

de kunnen verflaauwen, in aanmerking nemende de versnip- 

pering van zijn jagtterrein en wat hem al meer een spaak 

in ’t wiel moge steken, komen de hier ter sprake gebragte 

punten dus hoofdzakelijk op het volgende neêr: 

Ac. De waarschijnlijke oneensgezindheid der grondeigenaren, 

ten aanzien van het al dan niet afkoopen van jagtreg- 

ten in één jagtveld, en de gevolgen hiervan. 

9, De onbillijkheid dat, bij eene beklemde plaats, de 

beslissing aangaande het al dan niet afkoopen van jagt- 

regten aan den eigenaar en niet aan den beklemden 

meijer zoude behooren ; en 

35°, De verdeeling der afkoopspenningen onder de jagt- 

regthebbenden. 

Het heeft schrijver dezes aan de gelegenheid ontbroken 

om de conceptwet op de jagt en visscherij, anders dan bij 

wijze van uittreksel, te lezen, en de tijd schiet te kort om 
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alle daarin voorkomende bepalingen. in bijzonderheden na te 

gaan ; — dezelfde redenen stelden hem niet in staat, het in 

de volgende regelen vervatte denkbeeld eener jagtwet, aan 

een naauwgezet onderzoek te onderwerpen , of het aan 

de zienswijze van anderen te toetsen; doch, zooals het 

hem vlugtig voor den geest kwam, scheen het, althans bij 

eene oppervlakkige beschouwing, de bovenvermelde aan 

het thans voorgestelde wetsontwerp verbondene bezwaren te 

doen vervallen, en bovendien meer orde voor het kheden en 

minder haarkloverij voor de toekomst te beloven. Het luidt, 

in grove trekken, als volgt : 

» Alle jagtregten , niet in het bezit van de eigenaren van 

»den grond, welke met dezelve is bezwaard, worden door de 

»regering van de regthebbenden afgekocht . (Bij wijze van 

»onteigening ten algemeene nutte). Van dien stond af be- 

» hoort elk terrein tot het publieke jagtveld, behoudens de 

»bepalingen te maken ten aanzien van bijzondere lusthoven, 

»tuinen , lanen enz. en behoudens die, welke de regten van 

»den eigenaar des gronds regelen. 

» Niemand mag jagen zonder voorzien te zijn van eene acte, 

»en slechts op niet afgepaalde gronden , ten ware dezelve door 

»hem in eigendom worden bezeten , of tenzij hij in het be- 

»zit is van een schriftelijk verlof van den eigenaar. Ieder 

peigenaar die het regt van jagt op zijne gronden uitsluitend 

» voor zich wenscht te behouden, of anderen het uitoefenen 

»der jagt daarop wil beletten , — is verpligt dit, ter ieders 

»narigt, door het stellen van palen aan te duiden. (Alles 

» volgens ten dien aanzien te maken provinciale bepalingen). 

»Van de afpalingen wordt, naarmate van de uitgestrekt- 

»heid der gronden, een vast regt (b. va per bunder) betaald; 

»slechts na de voldoening van dit regt wordt de afpaling 

»toegestaan, en alleen door afpaling kan men het jagen van 

„anderen op eigen grond beletten. 

15 
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Verder zoude de wet dienen vast te stellen, dat het regt 

van jagt nimmer meer van den eigendom van den grond 

zoude kunnen worden gescheiden. Het is het verlaten van 

dit beginsel, 't welk (in de provincie Groningen) aanleiding 

heeft gegeven tot het op zich zelven te koop aanbieden van 

jagtregten, en, hoewel men hierop later is terug gekomen , 

liet men de vroeger in dien geest gemaakte overeenkomsten, 

als gedane zaken , bestaan , en zijn daardoor vele jagtregten 

eene soort van handelsgoed geworden, ’twelk van lieverlede 

door erfenis en verkoop in handen van {regthebbenden is ge- 

komen, wier regt evenwel met den eigendom van den grond 

meermalen in geen het minste verband staat. 

Hoewel de onkosten van onteigening der jagtregten mis- 

schien eene betrekkelijk niet onbelangrijke uitgaaf zouden 

vorderen, dient te worden in rekening gebragt, de zich 

jaarlijks herhalende ontvangst der afpalings gelden, en mag 

men niet uit het oog verliezen, dat de betrokkene grondeige- 

naar slechts denkbeeldig , van de op zijne landerijen rustende 

jagtregten, is ontslagen. Wel is waar vervalt het bijzonder 

regt, dat een enkel persoon, of wel een ligchaam van meer- 

dere personen , op zijnen grond vermogt uit te oefenen; doch, 

zoolang hij dien grond niet afpaalt en daardoor tot het vol- 

doen van de afpalings belasting verpligt wordt , zoolang staat 

het ieder bezitter eener acte vrij, op gemelden grond te jagen. 

Zonder afpaling blijven dus de zaken, voor den met jagtreg- 

ten bezwaarden grond , genoegzaam zonder verandering ; de 

wet geeft den eigenaar alleen het regt, de jagt daarop des- 

verkiezende te beletten. Dit regt had hij vroeger niet, en 

voor dit voordeel, zoo hij er gebruik van wil maken, eischt, 

de schatkist eene belasting op de afpaling (registratie-regt 

bijv.), en bekomt op die wijze de aan de onteigening bestede 

onkosten , of althans de renten daarvan , terug. — 

den 2 November 1851, Bex JAGTLIEFHEBBER. 

md en 
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Het volgende, in vele opzigten merkwaardige plakaat van 

het jaar 1795 , »de afschaffing der houtvesterij , wildernissen’’ 

enz. betreffende , verdient volgens de meening der redactie , 

als een, voor de geschiedenis der jagt in ons land belang- 

rijk stuk, aan de vergetelheid ontrukt, en onder het oog 

der lezers van de voorgaande stukken gebragt te worden. 

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDER w 

SCHAP. 

PLACAAT over het Recht van de Jaar in geheel Hor- 

LAND, Gearresteerd den 28 July 4795. Het eerste 

jaar der Bataafsche Vrijheid. 

BDD ONE) ee — 

[De ProvistONeELE REPRESENTANTEN VAN HET VOLK VAN Hor- 

Lanp; Heil en Broederschap, doen te weeten : dat ter onzer 

kennisse is gekomen , dat of schoon onze verklaaring, bij 

onze anterieure Publicatie van den 26 Januarij deezes loo- 

penden jaars gedaan , inhoudende, dat het een ieder vrij- 

staat, of het recht heeft, onder anderen, om op zijn eigen 

grond te mogen jaagen, allerduidelijkst is, en van zelve 

insluit een verbod aan elk en een iegelijk om elders en 

waar het hem goeddunkt, te moogen jaagen of Wild te 

vangen, en om daartoe op een anders grond te komen, 

zonder permissie en goedvinden van den Eigezaar of Huurder 

van zoodanige grond ; door hoedanige handelingen, die Ei- 

genaars of Huurders van het aan hun door onze voorz. 

verklaaring toegekende recht, dadelijk zouden worden ver- 

stoken en buiten het genòt daar van gesteld; des niet te- 

genstaande, veele onkundige en kwalijk onderriehte Menschen, 

15% 
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mitsgaders anderen , die zoeken te profiteeren van de op- 

houding van het toezicht van de Jacht, dit wanbegrip koes- 

teren , waardoor allezins , tegen onze verklaaring wordt aan- 

gegaan, en alzoo zulk een verkeerde handel, of Jaagen op 

een anders grond zonder bekomen behoorlijk consent, 

als vooren strijdig is met de Rechten van den Mensch en_ 

Burger , en een overblijfsel van de overheersching der Graa- 

ven en Adelregeering van deeze Provintie, mitsgaders een der 

willekeurigste uitvindingen der grooten, om hunne minder 

vermogende Landgenooten te kwellen, en hun meerder ge- 

zag of voortreffelijker rang in de Maatschappij te doen ge- 

voelen. En boven dien zoodanige nadeelige inkruipingen 

niet tegenstaande de menigvuldige en door een iegelijk ge- 

billijkte en toegestemde klagten der Opgezetenen , nimmer 

eenige verzachting of redres hebben kunnen bekomen, maar 

veel eer als een middel zijn gebruikt, om met gezochte 

Processen de Kigenaars en Bezitters van Landgoederen te 

laaten vexeeren, door Lieden of Jaagers, die veelal geen 

duim breed gronds in eigendom bezittende, verre boven de 

Opgezetenen ten platten Landen protectie genooten: 

Zoo 1s 'r , dat wij tot wegneeming van zulke vexatien, 

en tot voorkoming van alle abusive begrippen, op het stuk 

van de Jagt voor het vervolg ; mitsgaders tot volledige af- 

snijding en voorkomiug van alle den Burgeren en Ingezete- 

nen ten platten Lande daaruit anders te duchten verdere na- 

deelen , hebben gedecreteerd , alle zoogenaamde Jagtgerichten 

in deeze Provintie, en overzulks de zoogenaamde Houtves- 

terij en Wildernissen van Holland, ook die van Brederode, 

van Gooijland, van Voorne , van Putten, van Vianen, van 

IJsselsteijn en Leerdam , alle met derzelver districten , mits- 

gaders alle anderen, die in Holland zouden mogen plaats 

Lebben , ja zelfs alle Jagtgerichten bij particulieren inge- 

richt of gedaan exerceeren, directelijk af te schaffen, en 
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buiten alle werking te stellen, mitsgaders alle Ambtenaa- 

ren , daartoe betrekking hebbende, als Houtvesters , Mees- 

terknaapen , Secretarissen , Coddebeijers ,‚ Deurwaardern , Op- 

passers van de Jagt, en wat dies meer zijn , van hunne voorz. 

Bedieningen te licentieeren en te dimitteeren , en alzoo ge- 

keel buiten alle functie de Jagt aangaande te stellen , en 

hebben wij vervolgens , tot veiligheid der eigendommen en 

tot voorkoming van alle excessen in prejuditie van de Op- 

gezetenen ten platten Lande goedgevonden te derogeeren en 

te niet te doen, zoo als wij derogeeren en te niet 

doen bij deeze, alle Ordonnantien, Reglementen, Reso- 

lutien en wat dies meer is, op het stuk van de Jagt 

tot heden toe, zoo voor de Houtvesterij van Holland als 

voor alle andere Houtvesterijen geémaneerd of gearresteerd ; 

en in plaats van alle dezelve bebben wij , om voortaan overal 

door deeze geheele Provintie onderhouden te worden , ge- 

decreteerd en gestatueerd de navolgende Articulen. 

Art Île 

Dat van nu voortaan zullen ophouden alle zoogenaamde 

Vrijheden van de Jagt, mitsgaders alle privilegien van par- 

ticulieren of gesustineerd recht om te mogen Jaagen, als 

voorheen ,‚ maar zal daarentegen een iegelijk vrijelijk op zijn 

eigen grond naar allerlei Wild mogen Jaagen, onverminderd 

de bepaalingen omtrent de Eende Kooijen bij de Placaaten 

van 8 Januarij 1585, en volgende gemaakt, welke gehou- 

den worden te blijven in haare volle kracht. 

Arte Ze 

Niemand wie hij ook zij, zal zich mogen vervorderen, om 

zonder consent of goedvinden van den Éigenaar van eenige 

grond of van zoodanigen Huurder van dien (aan welke door 

den voornoemden Eigenaar het vangen van Wild is overge- 
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laaten, en niet aan zich zelven bij de verhuuring is gereser- 

veerd) op dezelve grond te komen Jaagen , schieten of van- 

gen eenig Wild of Gevogelte hoegenaamd, hetzij met Hou- 

den, Gevogelte, Netten, of ander Jagttuig, met het welk 

loopend of vliegend Wild of Gevogelte kan worden gevan- 

gen, op de boete telkens wanneer zulks ondernomen wordt 

van à0 Guldens, de eene helft te appliceeren voor den Of- 

ficier en de wederhelft voor den Armen van het District, 

waar in ket misdrijf zal voorvallen, en ingeval de Jaager , 

na door den Eigenaar, of Huurder of iemand zijneut of hun- 

ment wegen gewaarschouwd , of het verder Jaagen verboden 

zal zijn, echter daar in mogte blijven voortvaaren , alsdan 

op eene boete van één honderd guldens , te appliceeren of te 

verdeelen als vooren, en in cas van daadelijke resistentie of 

van bedrijging van geweld aan den Eigenaar of Huurder van 

de grond, of aan iemanchzijnent of hunnent wegen, gedaan, 

wanneer dezelve den Jaager tegen het jaagen aldaar vefmaa- 

nen, of hem zulks trachten te beletten , zal zoodanig Jaager 

als een verstoorder der publieke rust, en aanrander der pu- 

blieke wegen en plaatsen, alwaar de adsistentie van de Jus- 

titie min spoedig kan worden bekomen, moeten worden 

aangemerkt en tegen denzelven als zoodanig geprocedeert, 

en dienvolgende naar exigentie van zaaken gestraft: zullende 

de Ouders voor hunne minderjarige en bij hun inwoonende 

Kinderen, alsmede de Meesters voor hunne Dienstboden 

moeten instaan. 

Art.…3. 

Niemand, het zij hij zich bevindt op zijn eigen grond, 

of op eenen publieken weg, al was dezelve geheel of gedeel- 

telijk aan hem toebehoorende, zal vermogen naa of op de- 

zelve, noch van zijn grond op of over den grond van zijn 
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Nabuur, noch ook over eenig water naast eenen publieken 

weg gelegen, te schieten, op eene boete van twintig Gul- 

dens, te betaalen en verdeelen als vooren; zullende de na- 

deelen of ongelukken , door zoodanig schieten te veroorzaa- 

ken, door den schieter moeten worden vergoed ; behoudens 

daar en boven zoodanige actie van den Ofüicier van ket Dis- 

trict tegen den schieter, als hij zoude mogen vermeenen, 

hem dienaangaande te competeeren. 

Art. 4, 

Niemand wie hij zij, zal zijne Jagthonden mogen laaten 

loopen op een anders Land, of in eens anders Bosschen ; 

zullende het bij faute van dien aan de Eigenaars of derzel- 

ver Huurders en Plaatsvervulders , vrijstaan , om, wanneer 

zij zoodanige Honden niet kunnen opvangen, dezelve (des 

noods) te mogen doodschieten , zonder deswegens in eenige 

vergoeding gehouden te zijn ; doch wanneer zoodanige Hond 

of Honden opgevangen mogten worden , zal de Jaager , aan 

wien dezelve toebehooren, die terug kunnen vorderen , mits 

voor elke alzoo opgevangenen Hond betaalende eene boete 

van zes Guldens, te verdeelen tusschen den Officier van 

het District, en tusschen den Opvanger , wanneer die zulks 

begeert , of anders tusschen de Armen aldaar, in deszelfs 

plaatse. 

Art. 5e 

De Officieren , welke de mesures volgens dit Placaat moe- 

ten nagaan en corrigceren , mitsgaders alle anderen, aan 

wien de handhaving van de Justitie is aanbevolen, voor 

zoo verre zij in deeze zijn geconecerneerd, zullen gehouden 

zijn , om , zoodra eenige mesures , als hier voor vermeld 

zijn, ter hunner kennisse zijn gekomen, of dat iemand op 
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een anders grond, zonder consent , als hier boven Art. 2 

vermeld is, heeft gejaagd, mitsgaders, wanneer een 

zoodanige Jaager aan hun is aangegeven, zonder eenige de 

minste conniventie, op zoodanige gebeurtenissen te inqui- 

reeren , en vervolgens te procedeeren naar inhoud van dit 

placaat. 

Art. 6. 

Door consent van den Eigenaar of Huurder als vooren , 

wordt verstaàn een schriftelijk consent , hetgeen een Jaager 

op zijn jagt bij zich zal moeten hebben, om , des gerequi- 

reerd, te kunnen vertoonen, óp pcene van andersins het 

effect van zoodanig consent of vergunning te verliezen. 

Art. %. 

Indien iëmand buiten staat of geheel onwillig mogte zijn 

om de boete of boetens, waarin hij, uit hoofde van dit 

Placaat, vervallen zoude mogen zijn, te voldoen, zal hij 

in plaatse van dien, met eene gevangenis van agt dagen 

voor de eerstemaal, en veertien dagen voor de tweede- 

maal, te water en te brood worden gestraft, en voor de 

derde reize met een confinement van drie maanden worden 

gestraft. 

Art. 8. 

Niemand zal in ’s Lands Zeeduinen, of op Gronden of 

Landen, behoorende tot °s Lands Domeinen, en alzoo in 

niemands bijzonder eigendom zich bevindende Districten of 

Gronden vermogen te jaagen, of eenig Wild of Gevogelte te 

vangen, of daar toe in of op dezelve met Netten uit te leg- 

gen, ten zij er voor zoo verre hij zoodanig District of 
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Grond mogte hebben gepacht, of daar toe een schriftelijk 

consent verkreegen heeft , het welk hij, ter jagt gaande, in 

voegen op Art. 6 vermeld, bij zich zal moeten draagen; 

en zullen de Pachters van 's Lands Zeeduinen moeten zorge 

draagen, dat ‘s Lands Zeeduinen blind en zonder Conijnen 

gehouden worden, en de respective Officieren of die aldaar 

territoir hebben, daar op scherpe toezicht moeten houden, 

zoo als mede dat de voornoemde Duinen, door het indrijven 

van schaapen, of ander Vee, en het vernielen van de 

Helm , of het niet behoorlijk planten van voorz. Helm, niet 

aan verstuiving werden blootgesteld, mitsgaders dat het 

Houtgewas, daar in werd geconserveerd, en in goeden 

staat gehouden 

Art. 9. 

Alle questien of geschillen , voortspruitende uit het jaa- 

gen van Wild en het daaromtrent gestatueerde bij dit Pla- 

caat, en mitsdien resulteerende uit het beledigen van het 

recht van elks eigendom ten dien opzichte, zullen ter eer- 

ster instantie moeten gebragt worden voor zoodanig Gerecht , 

of Bank van Justitie als waar aan in het District, alwaar 

zoodanige geschillen voorvallen, de handhaving der Justitie 

is gedemandeerd, welke daar in kort en onvertogen recht 

zal doen, en zal van derzelver sententien alleen appel val- 

len aan den Hove van Holland , doch zal geene revisie gead- 

mitteerd worden , maar die Sententien gehouden worden bij 

arrest geweezen te zijn. 

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude mo- 

gen of kunnen pretendeeren , zal deeze worden gedrukt, en 

alomme naar alle Steden, Dorpen en Districten van deeze 

Provintie wordep verzonden , om aldaar gepubliceerd en ge- 

alligeerd te worden, zoo als zulks behoort en te geschieden 
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gebruikelijk is, wordende teffens alle Officieren in de voorz. 

Steden , Dorpen en Districten respectivelijk gelast, en ge- 

ordonneerd alle jaaren de voorz. Publicatie van nieuws te 

doen publiceeren, ten einde de goede Ingezetenen van den 

inhoud van dit Placaat het gewenschte nut bij continuatie 

mogen genieten. 

Gedaan in den Hage, onder ‘t klein Zegel van den Lande, 

den 28 Julij 1795. Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 

DIRK DE WEILLE. 

\ 

Ter ordonnantie van de Provisioneele 

Repreesentanten voorn. 

HUGO GEVERS, Vr. 



DE TREKVOGELS IN NEDERLAND: 

DOOR 

H. SASSEN. 

‚ nn TOU eee — 

Dans un sage conseil par les chefs assemblé , 

Da départ général le grand jour est reglé. 
Rac. la Relig. Ch. I. 

Het dier is aan eene onveranderlijke natuurwet onderwor- 

pen en met haar bezield. In vele opzigten billijk, regt- 

vaardig en gegrond op even onomstootbare rede als ze zelve 

onschendbaar is, leeft het dier, onder haar gebied, naar 

vaste en onveranderlijke regelen, welke alle voortvloeijen uit 

den grondregel, der dingen ingeschapen, het zelfbehoud , 

conservatio sui. 

Het is waar, in tegenstelling met den mensch, is het 

dier redeloos, maar vergeten wij niet, dat ook hem de 

grenzen gesteld zijn, en het dier hem ook in vele opzigten, 

wat zijn instinct aangaat, voorbijstreeft. Elk schepsel is, naar 

den aard van zijnen physieken toestand , met begaafdheden ver- 

rijkt, welke ten doel hebben het behoud van het leven, 

onafgebroken in het nageslacht overgestort. Immers, het 

springt in het oog, dat de verschillende geslachten der 

schepsels ‚ naar hunnen ligchaamsbouw , zeden en gewoonten, 

in minder of meerdere mate met eigendommelijke hoeda- 

nigheden zijn begiftigd, welke hun bestaan verzekeren. En, 

die hoedanigheden zijn bij vele dieren voor eene groote ont- 

wikkeling vatbaar. 

De trekvogel bewaarheidt op eene treffende wijze de voor- 

uitgestelde beschouwing. pe 
1 
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Het vertrek uit en de aankomst in ons land , op vastgestelde 

tijdperken van het jaar, is, op zich zelf beschouwd, eene 

ondoorgrondelijke eigenschap van den trekvogel, die hem, 

naar hem onbekende landstreken , heenvoert. 

Het is waar, er zijn natuurlijke oorzaken van die reizen 

voorhanden, maar de vogel voorziet ze; hij komt ze voor. 

En wie is zijn geleider, zijn gids in het hemelruim? Maar 

werp ook een blik op het kenmerkende hunner togten zelven, 

orde, eendragt , onderlinge liefde vergezellen hen. 

De onverbreekbare orde, welke zij in acht nemen, toont 

de onzigtbare hand, die hen bestuurt. De vorm, in 

welken zij hunne verre togten afleggen , vergemakkelijkt de 

reis; de behoedmiddelen , welke zij aanwenden, beveiligen 

hen tegen hunne vijanden en gevaren; en de moeijelijke taak , 

die zij beurtelings , tot hetzelfde einde , standvastig vervullen, 

bewijst, dat elk lid een werkzaam aandeel heeft in het 

bereiken van het voorgestelde doel, en de arbeid billijk 

onder hen verdeeld is. 

Wanneer men het tijdperk beschouwt, waarop het vertrek 

en de aankomst dezer vogels aanvangt , dan worden eenige 

oorzaken hunner reizen meer duidelijk. Het voor- en na- 

jaar namelijk. Het voorjaar lokt die tallooze scharen her- 

waarts , welke ten sieraad verstrekken van den landsdouw , 

en door hunnen bekoorlijken zang de ontluikende natuur 

verkondigen. Op hetzelfde tijdstip verlaten ons andere scha- 

ren, welke, inboorlingen van het woeste en barre noorden, 

alhier den winter hebben doorgebragt. 

In het najaar wisselen zich die verschillende scharen in 

ongedeerde orde af. Dan immers verlaten ons diegenen , 

welke in het voorjaar aangekomen, hier gebroeid en de 

voortteling huns geslachts hebben bevorderd. 

In afwisselende scharen trekken zij af, terwijl de roofvo- 

gels , hen steeds ter zijde, en de list der menschen hunne 
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gelederen aanmerkelijk gedund hebben. Tevens zien wij wel- 

geordende kolonnen ganzen , deenen en kraanvogels , eene tal- 

looze menigte eenden en watervogels de lucht doorklieven en 

een rustpunt in onze polders en meren zoeken. Inboorlingen 

van het noorden, kondigt ons hunne komst den winter 

aan. 

Uit deze korte schets bemerkt men reeds, dat de trekvo- 

gels hier te lande eene geheele verschillende leefwijze op- 

volgen. Gelijk immers de vogels , welke de lente herwaarts 

lokt , enkelen slechts uitgezonderd , hier te lande broeijen en 

voorttelen, zoo bevorderen anderen de vermenigvuldiging 

huns geslachts elders. Deze ontvlugten het ruwe noorder 

en vertoeven slechts hier. 

De eersten munten meerendeels uit door eene sierlijke stem ; 

de laatsten kenmerken zich door de pracht hunner vederen. 

De eersten leven meerendeels op het land en in de moe- 

rassen , de laatsten kiezen het water tot hun element. De eer- 

sten voeden zich met graan, wormen en insekten ; de laatsten 

hoofdzakelijk met waterplanten , visch en waterinsekten. 

Het verdient opmerking, dat ons land arm zoude zijn 

aan vogels, indien het niet, door eene gelukkige beschik- 

king der natuur, op bepaalde tijdstippen door hen werd 

bevolkt. Zij vult gestadig het ontbrekende aan, en her- 

stelt het verbroken evenwigt. 

Arm, zeggen wij, zou ons land zijn aan vogels, die het 

voortdurend bewonen , en, ja, onder dezen is er , slechts 

één uitgezonderd, geen enkele , die met eene sierlijke stem 

begaafd is. Die eenige is de kleinste en nietigste onder de 

vogels. Het is de winterkoning, Troglodytes europeus , die 

welgemaakte en hupsche dwerg, die zelfs het guurste 

jaargetijde trotseert, die trots de sneeuw en stormvla- 

gen, zijne stem verheft en de doodelijke stilte des winters 

afbreekt, 
16% 
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Rerum naturd numquam magis 

Quam in minimis tota est. 

Pus. 

Onder de oorzaken , welke den trekvogel tot de reis no= 

pen, is de opvallendste , het gebrek aan voedsel. Men be- 

hoort dit echter niet in den strengsten zin van het woord 

op te vatten: omdat dit niet van allen kan worden gezegd. 

Niet allen toch verhuizen door gebrek aan voedsel, maar 

veeleer wegens deszelfs hoedanigheid. Onder dezen rang- 

schikken wij de meeste graaneters, granivores. De granen 

zijn hier te lande, in weêrwil van de sneeuw en vorst; 

altijd in genoegzame hoeveelheid voorhanden , doch , door 

de najaars regenvlagen doorweekt, verliezen ze veel van de 

meelachtige hoedanigheid. 

Het gemis van voedsel noopt alleen diegenen, welke zich 

met insekten en wormen voeden ; omdat het guur weder en 

de vorst dezen eveneens van de oppervlakte der aarde ver- 

drijven. 

Gelijk de kwartel hoofdzakelijk ons verlaat, wegens de 

bedorvene hoedanigheid van gewoon voedsel, zoo vertrek- 

ken de watersnippen, de ooijevaar en duizende anderen 

naar elders, wegens volslagen gebrek aan insekten en wor- 

men , hun eenigste voedsel. 

De verandering van het jaargetijde zelf, in de bovenge- 

noemde oorzaken opgesloten , is ook eene krachtige drijfveer 

tot het vertrek ; zelfs wachten zij die verandering niet af; 

zij voorkomen ze, en vertrekken reeds, voor dat men 

eenige omkeering van den atmospheer kan bespeuren. 

Onafhankelijk van deze oorzaken, schijnen ook de meesten 

gehecht aan de plaats , waar ze het eerste levenslicht aan- 

schouwden , ons land te bezoeken en te verlaten , zonder 

dat eene dier oorzaken bestaat. 

De ooijevaar levert hiervan een duidelijk bewijs, Wel is 
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waar , schijnt hij de verzengde luchtstreek van Afrika , we- 

gens gemis aan voedsel, te moeten verlaten; doch hier be- 

staat bij zijn vertrek die reden niet. 

Hij is een der eersten, die in het voorjaar verschijnt, 

maar ook is hij de eerste, die ons verlaat, althans onder 

degenen, welke hier voorttelen. 

Hij verlaat ons in de maand Augustus , wanneer de warmte 

den hoogsten graad heeft bereikt, en de meren en moe- 

rassen rijkelijk van zijn gewoon voedsel voorzien zijn. 

Eene andere omstandigheid , waaruit men moet afleiden, dat 

de opgenoemde oorzaken niet altijd een’ afdoenden invloed 

op hunne reizen uitoefenen, is de rigting , welke velen volgen 

en de afstand, welken zij afleggen. Die rigting is niet af- 

hankelijk van het voedsel, omdat sommigen luchtstreken 

doortrekken, waar ze hun voedsel niet kunnen erlangen en 

anderen hunne togten verder uitstrekken, dan de noodzake- 

lijkheid gebiedt. Intusschen, bemerke men wel, dat die 

rigting ook zoozeer niet afhankelijk van het voedsel gemaakt 

behoeft te worden, vermits de snelle vlugt, dag en nacht 

voortgezet, hem door verschillende klimaten heenvoert; 

zoodat hij voedsel kan ontberen , tot dat kij het doelwit zijner 

reis hebbe bereikt. 

Het is derhalve niet te ontkennen, dat ook andere on- 

bekende oorzaken dezen vogel tot de reis aansporen. 

Eene ingeschapen drift maakt zich van hem meester ; een 

ondoorgrondelijk instinct, hetgeen noch eene herinnering, 

noch eene verkregene kennis van tijd of plaats bevat. Im- 

mers de jeugdige , onervarene , is evenzeer als de oude vogel 

met die drift en dat verlangen bezield. Bij het aannaderen van 

den tijd van vertrek wordt de vogel, in weêrwil dat hij ruim 

van voedsel voorzien en door eene aangename temperatuur 

omgeven is, in zijne gevangenis, door eene koortsachtige 

eurust overvallen. Beschouw den kwartel: hij schijnt op 
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dat tijdstip uit zijnen dommelenden toestand te ontwaken ; 

hij toont zijn ongeduld door het op en neêr loopen , en zijne 

zucht tot vrijheid door het aanhoudend springen tegen de 

traliën zijner kooi. En naauwelijks is die tijd verstreken 

of dat ongeduld, die zucht verlaat hem en eene droevige 

stemming bevangt hem. De eendvogel, die des morgens en 

's avonds geregeld, van de maand Augustus tot den paartijd, 

omstreeks Maart, onze meren en moerassen doorkruist, 

kenmerkt zich ook op dien tijd (gekortwiekt of opgesloten , 

en overigens ruim van voedsel voorzien), door zijne onrust 

en de zucht tot vliegen. 

De trekvogel, hebben. wij gezegd, voorkomt de weêrsver- 

andering. Het tijdstip van vertrek nabij zijnde, vereeni- 

gen zij zich op bepaalde plaatsen; althans degenen , welke 

in gezelschap reizen. Zij bereiden zich voor tot de reis, 

bepalen, als 't ware, de orde van het vertrek. Ik wijs hier 

weder op den ooijevaar , dien vredelievenden gast, die zich 

naauwer dan eenige andere vogel aan den mensch aansluit, 

en van de tinne der tempels en de daken onzer huizen, 

met welgevallen op het gewoel der volkrijke steden, als ’t 

ware , neêrziet. Bij zijn aanstaande vertrek bezielt hem 

ene buitengewone levendigheid. In grooten getale vereenigd, 

stijgen zij hoog in het hemelruim op en kondigt het geluid 

hunner stem de vreugde der menigte aan. In groote spiraal- 

vormige cirkels zweeft hij, en klimt en daalt, naar welge- 

vallen, op onbewegelijke vlerken, om, als ’t ware, zijne 

krachten te beproeven en ze te oefenen tegen den moeijelij- 

ken togt. Naar den aard van den vogel, reist hij in gezelschap, 

troepsgewijs of alleen ; of des daags of des nachts. 

In den regel trekken zij paarsgewijs of in scharen. 

Omtrent het tijdstip van dag of nacht kan men aannemen, 

dat de watervogels allen , en de moerasvogels , behoudens 

eenige uitzonderingen , des nachts reizen, 
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Op de eersten maken de ganzen, deenen of zwanen, de 

rotgans of schollevaar, die dag en nacht trekken, en op de 

overigen, de ooijevaar , de roode reiger , de kraanvogel , die 

ons land slechts doortrekt, de watersnip, die ook dag en 

nacht reist, zoo vele uitzonderingen , voor zoo verre onze 

waarnemingen zich uitstrekken. 

Werpen wij thanseen blik op de orde en den vorm hun- 

ner togten, op de hoogte en rigting hunner vlugt, om ook 

hier de bewonderingswaardige kracht van het instinct te doen 

uitkomen. 

In ons vaderland merkt men slechts drie soorten van vo- 

gels, welke in hunne togten eene bepaalde orde en onver- 

anderlijken vorm in acht nemen; eene orde, een „vorm, 

welke door hunne opvallende hoedanigheid een’ ieder in het 

oog valt en zich kenmerkt. Wij behoeven ze naauwelijks 

op te noemen. Immers, wien is, afgetrokken door het 

scherp geluid der ganzen, hun regelmatige aantogt ont- 

snapt? Voorzeker, niemand. De deenen of wilde zwanen 

en de kraanvogels, ook de rotgans, onderscheiden hunne 

togten door den zelfden vorm. Alle de overigen doorklieven 

de lucht, in zoo verre in ongeordende drommen, dat ze in- 

dividueel, niet, gelijk de bovengenoemde, aan eene vaste 

plaats , in de „gelederen , gebonden zijn; want wij zullen 

zien, dat ze wel degelijk in eenen bepaalden vorm trekken, 

Sommigen toch reizen , hoezeer in digte dronimen, niet te 

min op een front ; anderen beslaan eene langwerpige streep, 

en trekken uit de flank, om mij zoo uit te drukken. An- 

deren weder, welke cirkelvormig hunnen weg afleggen, 

doen zich , naarmate der regtsche of linksche, der neder- of 

opwaartsche wendingen , onder verschillende vormen voor. 

Om zich hiervan een denkbeeld te vormen, neem ik weder 

een voorbeeld, dat zich dagelijks aan het oog voordoet. De 

spreeuw is aan een ieder bekend ; in de maand Augustus, bij het 
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vallen van’ den avond, vereenigen zich de over de uitge- 

strekte polders verspreide spreeuwen, welke in tallooze 

menigte over de rietvelden zweven, en, na zich, als ’'t ware 

verlustigd te hebben in de zonderlingste evolutien , eindelijk 

op de rietvelden neêrdalen. De snelle wendingen, welke den 

drom in alle vormen aan het oog voorstellen , zijn volmaakt 

gelijk aan die, welke sommigen op hunnen togt uitvoeren. 

Deze evolutie is intusschen een louter spel bij de spreeuwen, 

want zij trekken op een front, in eene regte lijn, 

De vorm , welken de ganzen, deenen enz. in hunne tog- 

ten aannemen, ìs gelijk aan eene omgekeerde V, waarvan 

de spits voorgaat. In de hoogste mate bekend met de 

weêrstandskracht der lucht, is deze de eenige geschikte 

wijze ter bestrijding van den tegenstand der lucht, 

Een der bende opent den trein, geleidt dien en baant 

den overigen den weg. Vermoeid door de vlugt, waardoor 

hij de lucht doorklieft, wordt zijne plaats door een ander 

ingenomen, terwijl hij eene plaats in de achterhoede 

inneemt, en zich aan den troep aansluit, om eenigzins uit 

te rusten van de inspanningen tegen den fellen wind. 

Nu en dan verheft hij, die den togt opent, zijne schelle 

stem, om de bende aan te wakkeren en te waarschuwen 

tegen hunne vijanden. 

In kleine afdeelingen gesplitst, zetten zij hunne reis 

voort , terwijl zij zich in groot getal steeds vereenigen , om 

den nacht door te brengen. Men noemt zoodanige vereeni- 

ging een leger. En teregt: want ook hier heerscht eendragt 

en wordt de menigte door orde geleid. Behoedmiddelen tot 

hunne beveiliging ontbreken ook kier niet. Ver van het be= 

dekte terrein verwijderd, vereenigt zich de menigte, in de 

uitgestrekte polders , in eenen digten drom, verzadigt zich , 

vreedzaam grazende, aan het gras, lescht onophoudelijk den 

dorst en baadt zich veelvuldig; terwijl een zeker aantat 
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makkers hier en daar, op eenigen afstand verwijderd, het 

omliggend terrein bewaakt. 

Zoodra het leger eene vaste standplaats heeft ingenomen , 

en de nacht aanbreekt, worden de waakzaamheids- en vei- 

ligheidsmaatregelen verdubbeld. Het zijn dan niet enkele 

makkers, hier en daar verspreid, die waken , maar men be- 

speurt dan duidelijk de kleine afdeelingen, welke het leger 

omringen, en welke ieder weder hunnen post voor zich hebben. 

Opmerkenswaardig is de oplettendheid, met welke deze 

waakt. Met opgeheven kop, bespiedt hij aandachtig het 

omliggend veld en het luchtruim. Vol vertrouwen dan ook 

op hunne makkers, sluimert de menigte rustig in, den kop 

onder de vlerk tegen het gure weder beveiligd, 

Welk gevaar hen ook bedreige , het korte scherpe geluid 

van den waker doet de menigte plotseling ontwaken. Zij 

ontvlugten , en het geluid als van eenen aannaderenden orkaan 

vergezelt de vlugt. Aanvankelijk schijnt de orde geheel ver- 

broken; als een dwarrelwind trachten zij de hoogte te be- 

reiken, maar dan ook is de orde weldra hersteld. De 

ongeordende hoop splitst zich eensklaps in afdeelingen , welke 

allen in den boven omschreven vorm en orde, haren 

togt afleggen. 

De hoogte der vlugt op hunne reis verschilt niet van de 

gewone vlugt; niettemin zijn hierop uitzonderingen te 

maken. 

De ooijevaar vliegt in zijne gewone leefwijze niet hooger , 

dan de noodzakelijkheid gebiedt; op reis echter bereikt hij 

eene hoogte, die hem voor het oog onzigtbaar maakt. 

De kwartel, welke in ons land als ’t ware een zittend 

leven leidt, eene zeer logge vlugt heeft en zelden , onge- 

dwongen , van zijne vlerken gebruik maakt , bereikt op zijne 

togten eene tamelijke hoogte. De meerkoet, de waterhen , 

de kwartelkoning eu water-ral, welke zelden , ongedwon- 
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gen, en dan nog zeer laag vliegen, nemen eveneens eene 

hooge en krachtige vlugt op hunne reis aan. 

Men geloove echter niet, dat ze immer de aarde en de 

stroomen , hunne gidsen , uit het oog verliezen. 

De vogel, vooral de trekvogel, munt uit door een scherp 

gezigt, en hij overtreft daarin ver alle schepselen, Terwijl 

hij aan ons oog ontsnapt, overziet hij duidelijk de uitge- 

strektste landstreken , welke hem, hoezeer ze hem geheel 

onbekend zijn, ten gids verstrekken. Wij meenen te mo- 

gen onderstellen, dat het klimaat, welks verschillende 

temperaturen hij spoedig gevoelt, hem niet minder op zijne 

reis geleidt. De hoogte der vlugt is wel eenigzins , naar wij 

meenen , afhankelijk van den kleineren of grooteren afstand , 

dien zij bereiken moeten. Hoe grooter de afstand , hoe 

hooger de vlugt. Wij wijzen hier op den ooijevaar, de 

ganzen, zwanen , kraanvogels, reigers en watersnippen 8 

welke eene buitengewone hooge vlugt hebben, 

Hoe kleiner de afstand, hoe lager de vlugt ; wij herinne- 

ren slechts de menigte vinken , leeuwrikken , de meerkoet, 

de waterhen, de verschillende water-rallen, welke hunne 

togten slechts tot het zuiden van Frankrijk en andere dee- 

len van Europa uitstrekken. 

De rigting eindelijk hunner vlugt is eveneens verschille 

naar het geslacht des vogels. De watervogels en de rivier- 

of. moerasvogels volgen gewoonlijk de kusten, de rivieren 

en meren , terwijl de overigen de binnenlanden doore 

trekken. 

u KO 



DE WILDSTROOPER. 

PGD EE 

(Vervolg van bladz. 95.) 

In eene kamer van den kroonprins van Frankrijk zaten op 

den avond van dezen dag, viergrijsaards van een eerwaardig 

uitzigt, aan eene speeltafel, die in een hoek der zaal was 

geplaatst, en speelden whist ; hunne ernstige, edele gelaats- 

trekken waren slechts zwak door vier waskaarsen verlicht, 

wier stralen door groene schermen getemperd werden, Aan 

eene ter zijde staande tafel zat de kroonprinses , die zich ijverig 

met eenig borduurwerk onledig hield. Het kleine gezelschap 

was gewoonlijk even zoo stom, als de vier marmeren borst- 

beelden , die in de hoeken der kamer waren geplaatst en 

met strakke oogen spookachtig op de spelenden nederzagen; 

men hoorde alleen het vallen der fisches , waarmede bij het 

einde van elken robber werd uitbetaald, en slechts het ge- 

druisch der kaarten, die heimelijk met elkanderen schenen 

te fluisteren. Eene voorname aristocratische eentoonige lucht 

heerschte in deze onbehaaglijke kamer, en een hoveling 

mogt voorzeker wel met eene eerbiedvolle huivering bevangen 

worden , wanneer hij binnentrad: want een der vier grijs- 

aards wâs — Kare X, Koning van Frankrijk; zijne mede- 

spelers de hertogen pe Gramuoxt, St. James en pz Mane, 

Slechts nu en dan werd de stilte door eene fijne geestige 

opmerking van den hertog pe Sr. James afgebroken, waarop 

de hertog pe Maure gewoonulijk antwoordde , of door eene 
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scherts des konings, welke op het zwaarmoedig gelaat der 

kroonprinses een lachje tooverde, welke als een zonnestraal 

over een herfstblad heengleed. — 

Zacht werd de deur geopend. Graaf Victron R..…. kwam 

binnen en sloop met den zachten tred eens hovelings door de 

kamer, hoogst eerbiedig buigende voor de kroonprinses, en 

nam dan op eenigen afstand achter den zetel des Konings 

plaats, die hem bemerkende, zijnen eerbiedigen groet door 

een vriendelijken hoofdknik beantwoordde. 

» Welnu, mijn waarde graaf „’ zeide de koning, nadat de 

robber geëindigd was, tot graaf VrcroR, »zijt gij bij Simon 

Lancurr geweest ? Verhaal mij uw wedervaren ; ik ben nieuws- 

gierig iets naders omtrent dezen zonderlingen mensch te ver- 

nemen. Hebt gij nog niets van Smon Larcuer gehoord , 

mijne heeren?” vraagde hij den hertogen , » nog niets? nu dat 

is een vreemd vermetel mensch, die mij midden in mijn 

land den oorlog heeft verklaard , ongestraft mijne fazanten 

en herten schiet; want hij weet op de onbegrijpelijkste 

wijze, de iĳverigste nasporingen van alle mijne jagers 

te ontkomen ; een mensch, die eenige overeenkomst heeft 

met den wind, want men gevoelt alleen de uitwerkingen 

van zijne tegenwoordigheid , en ziet hem echter niet. Ver- 

haal het ons graaf.” 

Graaf Vicror gaf een getrouw verslag van zijn bezoek «en 

van zijn gesprek met Srmox, cn vergat niet, van het aan- 

zoek van Bexorr om Maria’s hand en van het harde ant- 

woord, hetwelk Smton hem gegeven had, gewag te maken. 

» Ventre-saint-gris !* riep de koning, die menigmaal 

dezen uitroep van Herprik IV bezigde, uit, nadat het 

verhaal geêindigd was. »dat is de zonderlingste mensch , 

die mij nog is voorgekomen ; gij hebt geheel in mijnen geest 

gehandeld, beste graaf ,en ik keur het geschenk goed ; men 

moet niets sparen om dezen mensch tot een geregeld Teven 
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terug te brengen ; dat zal een goed voorbeeld voor mijn dorp 

Noisy zijn. Gij zult hem morgen op de jagt voorstellen ; ik 

wil hem zien.” 

Door deze woorden vernam de graaf tevens , dat voor 

den volgenden dag eene drijfjagt in den omtrek van Noisy 

was bevolen; de koning gaf wel boven alle anderen, de 

voorkeur aan de parforce-jagt; doch in Mei en Junij was 

het gebruikelijk , in den omtrek van Marly en Noisy drijf- 

jagten te houden, waarbij de koning zijne bekwaamheid in 

het schieten genoegzaam konde toonen. Deze drijfjagten 

waren altijd een feest voor den geheelen omtrek, want op 

de dagen der jagt zorgde de vrijgevigheid des konings 

er voor , dat ook zelfs in de armste hutten overvloed en 

vrolijkheid heerschten. 

Den volgenden morgen trad de dienstdoende kamerheer 

in de slaapkamer des konings, en zeide: »Sire, hier is de 

kamillen-thee voor uwe Majesteit.” — » Welk weder is het?” 

vraagde de koning. Dit herhaalde zich dagelijks en naar 

mate van het antwoord , dat hij bekwam, stond hij óf da- 

delijk op, óf bleef nog eenigen tijd te bed, doch nooit 

langer dan tot acht uur. Men bragt den koning alle de dag- 

bladen en een rapport der policie, hetwelk hij oplettend 

las. Gewoonlijk ontbeei hij geheel alleen, maar op de jagt- 

dagen werd van deze hoofsche naauwgezetheid afgeweken ; 

dan ontbeten diegenen, welke den koning op de jagt verge- 

zelden , met hem; het ontbijt werd in een vertrek gebruikt, 

dat tusschen de slaap- en werkkamer des konings gelegeu 

was. De jonge hertog van Borpraux en zijne moeder , de 

hertogin van Berry, ontbeten mede en namen plaats aan 

de zijde des konings; de kroonprinses was insgelijks tegen- 

woordig , doch gebruikte niets. 

Zoodra het ontbijt was afgeloopen , klom de koning met 

den kroonprins en den kapitein der koninklijke jagt, in zijnen 
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gewonen jagtwagen, die met acht paarden bespannen, 

door een’ dooven koetsier en een postillon met hooge laar- 

zen, gemend werd, 

4, 

Het was een heerlijke meimorgen; het bosch prijkte in 

lentedos; overal bloeiden bloemen , die met hare frissche 

geuren de lucht vervulden ; overal in de natuur ontwikkelde 

zich nieuw leven en zag de blaauwe hemel lagchend op 

zijne verjongde bruid, de aarde, neder. Een met bosch 

omkransd weiland van matigen omvang, hetwelk digt bij 

den grooten weg ligt, die naar Noisy locpt , bood op dezen 

morgen den vrolijken aanblik van het bedrijvigste gewoel 

aan : daar was een groot aantal menschen verzameld, 

door pligt of nieuwsgierigheid hier heen gevoerd, want 

de weide was tot verzamelplaats der jagers bestemd. Vro- 

lijk gelach vermengde zich met het hinnikken der 

paarden en het blaffen der honden, die ongeduldig aan de 

lijnen trokken , en menig jammervol klaaggeluid klonk uit 

hun midden, wanneer onvoegzaam gedrag gestraft werd. Rij- 

knechts in prachtige livereijen hielden de paarden des ko- 

pings en der genoodigde gasten, die meestal verkozen 

hadden , zich met rijtuig naar de plaats der verzameling te 

begeven. Nieuwsgierigen te paard en te voet, zelfs uit den 

omtrek van Parijs, lieten zich hier vinden; andere ver- 

wachtten hier den koning , terwijl zij van hem een kort ge- 

hoor hoopten te verkrijgen : want dikwijls veranderde de 

plaats der bijeenkomst zich in eene audientie-zaal , en hoorde 

de koning genadevol beden en bezwaren aan, — Aardige 

groepen van vrouwen, meisjes en kinderen monsterden met 

nieuwsgierige blikken de vreemdelingen en schaterden en 

lachten vooral gaarne met de knappe oppassers der konink- 
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lijke jagt. — In eenen kring van officieren der jagt en van 

vreemdelingen stond graaf Girarpin, de opperjagermeester ; 

hij zag ongeduldig op zijn horologie, want alle toebereid- 

sels waren reeds gemaakt; er ontbraken nog twintig minuten 

tot op den vastgestelden tijd, en vroeger mogt hij den ko- 

ning niet verwachten , want deze was altijd juist op den be- 

paalden tijd aanwezig. 

Alles was voor de drijfjagt voorbereid; de drijvers, van 

welke het grootste gedeelte honden aan riemen, met zich 

voerden, waren reeds sedert lang vertrokken en Smon Lar- 

CHer, aan wien het bestier derzelve bij deze jagten gewoon- 

lijk werd opgedragen, had hen bevorens reeds doelmatig 

gerangschikt en wachtte op het teeken van den opperjager- 

meester. — Wanneer Sion Larcrer de drijvers niet aan- 

voerde, ging de jagt meestal niet goed van de hand, en de 

koning was ontevreden; derhalve behield hij dezen post, 

in weêrwil van alle bemoeijingen der oppassers van de ko- 

ninklijke jagt. De honden, die aan de drijvers waren toe- 

gevoegd , dienden deels daartoe, om door hun aanslaan het 

wild meer te verschrikken en naar de linie der schutters 

toe te drijven, deels om het aangeschoten wild te vervol- 

gen, hetwelk terugging en de linie der drijvers doorbrak, 

Aan de andere zijde van den weg, ver van dit gewoel 

verwijderd, zat de dochter van Smmon Larcuen eenzaam op 

den stam van eenen boom. Zij was bleek en men konde 

het harer oogen aanzien , dat zij nog kort geleden vele tranen 

had vergoten. De luidruchtige vreugde om haar heen, die 

blijde gezigten, werkten smartelijk op haar; hier gevoelde 

zij zich eerst regt verlaten en ongelukkig. De weemoed 

dreigde haar bijna de borst te verstikken; het aanschouwen 

der vrolijke woelige menigte veroorzaakte haar eene onuit- 

sprekelijke kwelling, en evenwel bleven hare blikken onop- 

houdelijk daarheen rusten,en zag zij de slanke gestalte van 
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haren minnaar, naar wien hare oogen alleen staarden ; 

dan fonkelde haar blik helderder en een zachte blos be- 

dekte de bleeke wangen. Zij had te huis willen blijven, 

doch een onwederstaanbaar geweld trok haar daarheen , waar 

zij Benom hoopte te zien. 

Hoe bedroefd een meisje ook is, toch vergeet zij zelden 

haren opschik zorgvuldiger te kiezen, wanneer zij weet, 

dat haar minnaar haar ziet. Ook Marra had zich opgetooid, 

zoo goed hare armoede haar dit veroorloofde. Het glanzend 

zwarte hair viel in twee tressen, die sierlijk met groene lin- 

ten doorvlochten waren, naar beneden ; een grove, doch 

sneeuwwitte halsdoek bedekte den slanken hals en van onder 

denzelven blonk heimelijk een klein, gouden kruis; dit was 

haar schoonste sieraad, het eenigste geschenk, hetwelk zij 

van Bexorr had aangenomen, toen hij haar op haren verjaar- 

dag daarmede verraste. Haar kleedje was wel versleten en 

reeds veel te kort geworden, doch een helder witte voorschoot 

verbergde ten minste het eene gebrek, en aan het andere had 

men te danken, dat men des te beter den kleinen voet 

en de fijne en toch mollig gevormde kuit zag , wier schoon- 

heid door de naauwsluitende witte kous nog meer verhoogd 

werd. De netheid van het eenvoudig gewaad, de onschuldige 

zedigheid, welke zich in de geheele houding van het meisje 

vertoonde, maakte hare gestalte hoogst bekoorlijk : zij was 

het schoonste kind van het bosch en scheen de koningin 

der haar omringende lentebloemen. 

Niets verheugt een meisje meer, dan te zien, hoe haar 

minnaar door zijne kameraden geacht en bemind werdt; 

daarentegen grieven haar dubbel de vernederingen en belee- 

digingen, die hem wedervaren. Een vrolijk weldadig ge- 

voel verhief ook Mamra’s borst, toen zij zag met welke har- 

telijkheid en achting Bexoir behandeld werd; overal werd hij 

geraadpleegd en zelfs grijsgewordene jagers kozen hem tot 
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scheidsregter en allen, aanzienlijken en geringen, groetten 

hem op dezelfde vriendschappelijke wijze. Zij dacht met 

smart aan den dag van gisteren en aan het harde antwoord, 

dat vader Brxorr had gegeven; geene troostende hoop durfde 

hare stem in haar hart te verheffen , want Marra kende te 

goed het onbuigzaam karakter van haren vader, die vast- 

stond op hetgeen hij eenmaal had beslist, al mogt het 

hem ook later berouwen, en dit had bijna geschenen het 

geval te zijn : want toen Mami kem des avonds verhaalde, 

dat het Bexorr was geweest, die hem bij zijnen strooptogt van 

den vorigen avond opzettelijk uit den weg was gegaan, had 

hij wel geantwoord: »nu, heb ik het niet gezegd? de knaap 

deugt niet eens voor zijne dienst;” doch de zaak scheen 

toch eenigen indruk op hem te maken ; hij zweeg ten minste 

over Bexorr en was vriendelijker dan te voren jegens zijne dochter. 

Eene hand, welke zich zacht op haren schouder legde, 

wekte Maria uit hare mijmering; verschrikt zag zij om, — 

Benoit stond naast haar. 

Zij reikte hem zwijgend de hand, welke hij teeder aan 

zijnen mond drukte. 

»Gij hebt veel geschreid, lieve Marma! ik zie het aan 

uwe oogen; doch stel u gerust en hoop; misschien brengt 

de dag van heden ons geluk aan. Graaf R... heeft mij 

beloofd, met den kroonprins te spreken. Gij weet, dat 

deze mij toegenegen is, en cen woord van hem ten mijnen 

voordeele, zal uwen vader wel gedwee maken.” 

» Misschien, Bexorr ; doch bouw daar niet te veel op , 

gij kent den ijzeren wil van mijnen vader nog niet.” 

»Het woord van zulk een groot heer vermag veel. Ga 

niet dadelijk naar huis, maar kom na het tweede drijven 

op het grasperk bij den kastanjeboom van Vignon; daar 

wordt rust gehouden, en ik heb nog wel gelegenheid, u te 

zien en te spreken ; — doe het ten mijnen gevalle.” 

17 
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»Ik zal komen, Beromr, doch ik bid u, wees niet te 

vermetel bij de jagt; ik denk er nog met schrik aan, toen 

een jaar geleden, een uwer kameraden, door een wild zwijn 

doodelijk gewond, ons dorp werd binnengedragen! Neem 

u in acht! en denk er aan, welken angst ik uwentwege 

uitsta.”” 

»Wel , mijne beste! ik heb eene vaste hand en bedaard 

bloed ; hoe woedender een wild zwijn is, des te zekerder is 

het voor mij; — doch ten uwen gevalle wil ik niet meer 

doen als noodig is. Daar komt de gens-d'arme; de koning 

komt, ik moet op mijn’ post, tot wederziens.” 

Men zag op den weg een gens-d'arme, die in gestrekten 

galop kwam aanrennen, en op den uitkijk kad gestaan om 

het jagtgevolg er dadelijk kennis van te geven, wanneer 

hij het rijtuig des konings zag naderen. Met den meesten 

spoed schaarde zich de op het weiland aanwezige menigte in 

rijen, om den koning te ontvangen en naauwelijks was dit 

geschied, of men zag ook reeds de koets van dezen om 

den hoek van het bosch wenden. 

Een luid gejuich ontving den koning , die met een vrolijk 

gelaat uit het rijtuig klom. 

»Goede morgen, mijne vrienden!” riep deze en wendde 

zich dadelijk tot den opperjagermeester, die hem met eer- 

bied te gemoet kwam. »Wij hebben uitmuntend weder en 

eene heerlijke jagt te wachten. — Hoe staat het graaf, 

weet gij in de nabijheid eenige wilde zwijnen?” 

»Door de jagers is dezen morgen een oud wild zwijn 

bespeurd geworden; de plek is niet ver van hier en wan- 

neer Sr. Hvaert uwe majesteit gunstig is, zal hoogstdezelve 
* het afmaken,” antwoordde de gevraagde. 

» Laat ons dan spoedig opbreken, opdat de heeren wegens 

mijn bijzonder genoegen niet te lang moeten wachten.” 

De jagers, welke het wild zwijn hadden nagespeurd, gin- 

np En 
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gen met hunne speurhonden vooruit en den koning werd zijn 

jagtpaard voorgebragt. 

»Gij ziet hier de eene grijsaard den anderen bestijgen ,” 

schertste de koning, terwijl hij te paard steeg. 

Dit geestig gezegde des konings liep met bliksemsnelheid 

onder de verzamelden road en werd, pligtshalve , aardig 

gevonden; want iedereen wist, dat het jagtpaard van den 

koning reeds zeer bejaard was. 

In den vrolijksten luim reed de koning weg , alleen door 

den opperjagermeester en zijnen buksenspanner vergezeld. 

Voor den aanvang van elke drijfjagt deed de koning de- 

zelfde vraag aan graaf Grranpin, en waren er zwijnen 

in de nabijheid, dan begaf hij zich er heen ; rustig drong 

bij door doornen en struiken en ging het sterkst wild zwijn 

alleen te lijf, hoeveel moeite , zij, die hem omringden, zich 

ook gaven, om hem van deze gevaarlijke onderneming af 

te houden, hetwelk hen echter nooit gelukte, want de ko- 

ning vertrouwde zijn zeker oog en vaste hand. 

De menigte op het kleine weiland was door het gevolg 

des konings aanzienlijk vermeerderd, want behalve de uit- 

genoodigde schutters, waren den koning nog eene menigte 

kijklustige heeren en dames gevolgd. Men zag daar onder 

mannen, wier namen roemvol bekend waren en dames, die 

door hare beminnelijke schoonheid zich in de groote 

wereld insgelijks eenen naam verworven hadden. Onder de 

dames bevond zich ook de oude mevrouw pe Miran, wier 

schoonheid en beminnenswaardigheid alleen nog in de over- 

levering aanwezig is; doch wat zoude de jagt zonder haar 

geweest zijn! Bij alle jagten was zij tegenwoordig en sedert 

onheugelijke tijden was het van kaar bekend, dat zij aan 

het door den koning afgemaakte wild, boven elk ander, de 

voorkeur gaf. De bekoorlijke gravin pr Novanres, in haar 

bevallig amazonen kleed , oefende gedurende dit opouthoud, 

14% 
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het jagtbedrijf op hare wijze; hare schoone levendige oogen, 

welke nu eens hier dan eens daar , vurige blikken heenwier- 

pen , kwetsten menig edel wild, en waar deze blikken alleen 

niet toereikende waren , behaalde haar aangenaam onderhoud 

zeker de overwinning. 

Nieuwsgierige zonen Albions, die met hunne bekende vrij- 

postigheid zich overal laten vinden, waar iets te zien valt, 

waren natuurlijk ook hier in groot getal aanwezig. — De 

ijverige jagers verwachtten met ongeduld de terugkomst van 

den koning en den aanvang der jagt. Eindelijk kwam hij 

en zijn gelaat stond nog vrolijker dan vroeger. 

»Dat is zeer schoon geweest,” zeide hij tot het gezel- 

schap, dat hem omringde; » wij hebben een goed begin ge- 

maakt; het wild zwijn bleef knal-en-val op de plaats.” 

Spoedig daarop bragten boeren het door den koning ge- 

schoten zwijn en legden het aan de zijde van den weg ne- 

der. De koning steeg van het paard , onderzocht het naauw- 

keurig en scheen niet ongevoelig voor de luid geuite uit- 

drukkingen van bewondering, over het meesterlijk aange- 

bragte schot. 

Nadat deze beschouwing voorbij was en de koning nog 

eenigen, die iets te verzoeken hadden, had aangehoord, 

gaf hij eindelijk het teeken tot den aanvang der jagt, ter- 

wijl hij te paard steeg. Alles steeg op en volgde hem naar 

dat gedeelte van het bosch, waar het eerste drijven was 

voorbereid. 

5. 

Het eerste drijven was tot genoegen des konings en van 

alle jagers geëindigd, want eene groote menigte wild van 

allerlei soort was gevallen; de jagers stegen nu te paard , om 

zich naar het oord te begeven, waar het tweede drijven 

zoude plaats vinden, 
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De weg daarheen werd, door de verhalen van de bij hét 

eerste drijven verrigte heldendaden , verontschuldigingen over 

misschoten (welken jager heeft het daaraan wel ontbroken !) 

kleine plagerijen en scherts, zoo als deze bij een beschaafd 

jagtgezelschap voorkomen, verkort. Graaf K.... reed aan 

de zijde van den kroonprins; het onderwerp van hun ge- 

sprek was Simon Lancusn. De graaf vervulde hier zijne 

aan Bexoir gedane belofte, en de kroonprins beloofde daar- 

entegen alles voor zijnen beschermeling te zullen doen, 

wat in zijn vermogen was. 

De schutters werden op hunne posten geplaatst; doch 

daar de drijvers eenen verren weg te maken hadden , zoo 

moesten zij nog lang op den aanvang van het drijven wach- 

ten. De koning ging, zoo als dit zijne gewoonte was, on- 

geduldig voor zijnen stand, op en neder. 

Eindelijk gaf Sizox het lang gewenschte signaal, dat de 

drijvers op hunne posten waren , en de opperjagermeester 

het teeken tot het begin van het drijven. 

Het tot hiertoe vreedzame bosch weêrgalmde nu van het 

geblaf der honden en van het luide Hallo! Hallo! der drij- 

vers. De schutters begaven zich achter hunne doelmatig in- 

gerigte standen en verwachtten met gespannen opmerkzaam- 

heid, wat de jagtgodin ditmaal over hen zoude beschikken. 

De verkennings-linie van het leger , hetwelk volgen moest, 

werd zoo als gewoonlijk , door de vossen gevormd. 

De koning deed het eerste schot op een derzelve, op eenen 

afstand van zestig schreden, en trof hem echt meesterlijk 

met den kogel. Nog knalde het slechts nu en dan in 

de linie der schutters, want het verwijderd rumoer der drij- 

vers was nog paauwelijks hoorbaar. Op de vossen volgde 

eene verspreide linie van eksters en vlaamsche gaaijen , die 

het overige wild met luider stemme het gevaar aankondig- 

dea , hetwelk zij van hun eerste “standpunt naauwkeuwg 
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konden overzien ; doch hunne waarschuwing was vergeefs ; 

want al poogde het wild eene tegenovergestelde rigting 

in te slaan, de digte keten der honden en drijvers ver- 

sperde het den weg. — Aan de andere zijde scheen 

geen gevaar, — daar heerschte eene stilte, als die des 

grafs, — daarheen vloden de onervarenen met de grootste 

snelheid en vonden meestal hunnen dood; doch vele vete- 

ranen van het bosch lieten zich door het geschreeuw niet 

misleiden; zij hadden reeds den vuurdoop ontvangen en de 

ondervinding had hen voorzigtig gemaakt; zij braken door 

de digte rij der drijvers, en wee den vermetele, die hier 

een gejaagd zwijn dorst tegenhouden. 

Ander wild bleef voorzigtig buiten schot voor de schut- 

terslinie staan, waar het heg toch ook niet regt veilig 

scheen, en keerde zich onrustig, nu eens hier, dan weder daar 

heen, beproefde den wind met opgestoken neus, doch de 

reuk en het rumoer kwam alleen van de drijvers , daar deze, 

zoo als van zelf spreekt, met den wind opgingen : aan de 

andere zijde scheen werkelijk ditmaal geen of minder ge- 

vaar; — alzoo: moedig door de verdachte schutterslinie. 

Menig stuk wild werd geschoten; menig kwam er gelukkig 

door of er ligt aangeschoten af. Onophoudelijk knalt het 

thans in de schutterslintie; de laders kunnen niet schielijk 

genoeg laden; het wild rent heen en weder; overal woedt 

de dood ; het verdubbelt de snelheid zijner vlugt ; doch waar 

ket ook moge heenvlieden , overal loert een schutter , overal 

bereikt het een kogel. 

Herten en zwijnen wentelen zich in doodstrijd voor elken 

stand; zelfs de slechtste schutter moet hier wat treffen ; 

want waar hij ook heenschiet , loopt hem een stuk wild in 

het schot ; de edele jagt ontaardt im moorden ; slechts zelden 

komt het geval voor, dat een jager hier zijnen moed kan 

toonen, als een wild zwijn hem aanvalt, en toch beijverden 

| 
| 
/ 
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zich allen, hunne bekwaamheid te toonen, waar de gele- 

genheid zich slechts aanbood. 

Een jong zwijn kwam tegen den kroonprins in , wiens 

kogel het slechts zeer ligt kwetste ; woedend rende het op 

den schutter aan, maar Marcats , de buksenspanner van den 

kroonprins, wierp zich daartusschen, om het zwijn af te maken; 

doch de hertsvanger gleed langs den kop voorbij, en het 

schuimbekkende dier wierp zich op den jager, smeet hem 

op den grond en bragt hem eenige gevaarlijke wonden toe ; 

Bexorr’s zekere kogel verloste den ongelukkigen jager, die 

waarschijnlijk zijnen dood zoude hebben gevonden , wanneer 

de hulp minder spoedig ware gekomen. 

Dit voorval hield nogtans de jagt niet op: want wat is 

het leven van één mensch, wanneer 't het genoegen van 

eenen vorst geldt ? 

Plotseling hoorde men op een punt der drijverslinie een 

verdubbeld geschreeuw en hevig aanslaan der honden ; een 

teeken , dat aldaar een buitengewoon stuk wild gezien werd. 

Alle schutters waren in de meest gespannen verwachting , 

vooral de koning , want juist tegen hem over liet zich het 

sterker wordende geschreeuw der drijvers hooren; hij bleef 

over de oorzaak hiervan niet lang onzeker. Een wild 

zwijn, zoo groot als hij nog nimmer gezien had, brak uit het 

voor hem liggend kreupelhout te voorschijn; reeds op ver- 

ren afstand hoorde men het dof geknor en konde men dui- 

delijk zijne vreeselijke slagtanden onderscheiden. 

Het mensterachtig dier kwam regelregt op den koning 

aan, die het tot op vijftig passen liet naderen ; toen viel 

zijn schot, doch het wild zwijn stortte niet neêr, want 

ook de kogel van den besten schutter treft niet altijd, waar 

men wil, en die des konings had hem slechts ter zijde van 

den kop geraakt. Het ridderlijke dier maakte geene aanstalte 

em te vlugten , doch was daarentegen ook voorzigtig genoeg, 
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niet digter bij de linie te komen, van welke het zich wel 

niet veel goeds beloofde, doch verschool zich in digte 

doornstruiken , die hem ter verdediging gunstig schenen. 

De koning, als jager slechts zijnen moed gehoor gevende, 

verliet met eene geladen buks zijnen stand, en ging onver- 

schrokken op het zwijn af. Van alle zijden weèrgalmden 

waarschuwingen ; de in de nabijheid staande schutters ver- 

lieten hunne posten en traden den koning in den weg, 

terwijl zij hem smeekten , zich niet alléén aan zoodanig ge= 

vaar bloot te stellen ; doch deze riep met vertoornde stem: 

»Terug, mijne heeren, terug toch! Men late mij alleen.” 

Op dit bevel moest zich natuurlijk aties terug trekken en 

de koning ging alleen, slechts door zijnen buksenspanner 

vergezeld , op het kreupelhout af, waarin ket zwijn zich 

verschool. De vreeselijke aanblik van het woedende dier 

verschrikte hem niet; wit schuimend speeksel vloot, ver- 

mengd met het uit zijne higte wonden druppelende bloed , 

langs de slagtanden van het zwijn, hetwelk woedend met 

de kaken op elkander klapte, terwijl het vreeselijke , doffe 

toonen liet hooren; zijn gloeiend oog zag den nade- 

renden koninklijken vijand strak aan, die koelbloedig 

afwachtte , dat het zwijn zich zoude blootgeven, ten einde 

het met voordeel een doodelijk schot toe te brengen. Ein- 

delijk scheen de kans gunstig; de koning legde aan en 

schoot; doch terwijl hij afdrukte, keerde het dier zich om 

en de kogel trof een’ tak van eenen olmboom, waaronder 

het post gevat had. De koning nam een andere buks 

uit de hand van een’ buksenspanner , daar het dier op het 

schot niet scheen te letten ; hij schoot en het goed gemikte 

schot trof het zwijn in het regter schouderblad, De 

sterke huid verzwakte de kracht van den kogel, die slechts 

eene pijnlijke, geene doodelijke wonde veroorzaakte, en 

diende slechts om het zwijn uit zijne tijdelijkheid op te 
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wekken en woedend te maken. De koning stond in dezen 

oogenblik weerloos, want de buksenspanner had nog geen 

tijd gehad, de eerst afgeschoten buks weder te laden, en 

met bliksemsnelheid vloog het aangeschoten zwijn op hem 

af. Men hoorde een algemeenen kreet van schrik. Het bloed 

stolde den toeschouwers in de aderen, want de koning scheen 

verloren of toch in groot gevaar, toen men een schot 

hoorde en het dier voor de voeten des konings nederstortte, 

om spoedig daarep den adem uit te blazen. De koning had 

zijne bedaarde houding niet verloren; hij veranderde ter 

naauwernood merkbaar van kleur; verbaasd zag hij op den 

nog even stuiptrekkenden weêrloozen vijand neder en ver- 

volgens in den kring rond, of hij den vermetelen schutter 

piet konde ontdekken. Ongeveer honderd schreden van 

hem verwijderd zag hij eenen man, in een blaauw verscho- 

ten kiel, met gestreept fluweelen slopkousen , roode knevel- 

baard en hair, die bedaard zijn buks laadde, als of hem 

het voorgevallene niet aanging; het was, zooals de lezer uit 

de beschrijving bemerkt, Simon rarcnER. De koning wenkte 

hem tot zich : Smror schudde nogtans eerst in alle bedaard- 

heid kruid op de pan, voordat hij aan het bevel gevolg 

gaf. 

‚Bij den heiligen Hurerrus, vriend,” sprak de koning 

hem aan, »uw kogel was vrij digt bij ons.” 

»Bij God! de kogel van uwe majesteit, die het zwijn 

hier voor de eerste maal miste, was nog veel digter bij 

mij „” antwoordde Simox , terwijl hij zijne muts afnam en den 

koning liet zien: — zij was door. eenen kogel doorboord. 

Verwonderd zag de koning op de muts en zeide, na eene 

merkbare stilte, gedurende welke hij den schutter oplettend 

beschouwde, »Zijt gij Simox Lancer? — Men noemt u den 

besten schutter in den geheelen omtrek , Snor ; het schot , 

dat gij hebt gedaan , toont , dat gij de buks weet te hanteren.” 
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»Ja, uwe majesteit, als ik van mijne zaak niet zeker ge- 

weest ware, zoude ik zeker niet geschoten hebben. 

Eenige boeren, met geschoten wild beladen , gingen juist 

voorbij; de koning riep hen tot zich en beval, het voor 

hem liggend zwijn mede te nemen. Vervolgens wendde hij 

zich tot Smron en zeide: »Ik spreek u nader.” Hij volgde 

de boeren, 
Nieuwsgierige heeren en dames drongen nu om Simon 

heen en beschouwden hem als een vreemd wonderdier; het 

berigt van het gevaar des konings had zich spoedig onder 

de toeschouwers verspreid en allen liepen toe, om zich te 

overtuigen, of het wel werkelijk voorbij was. — Mevrouw 

Miran was er verstoord over, dat een boer met zulk een 

ellendig werktuig, zoo als zij Simon's buks noemde, zulk 

een gevaarlijk schot gewaagd had. Hare overdrevene en 

teedere uitdrukkingen bij de gedachte, dat deze kogel den 

koning zoude hebben kunnen treffen, bragten het geheele 

jagtgezelschap in den vrolijksten luim, 

Simox ging midden door de nieuwsgierige menigte, die 

schielijk plaats voor hem maakte, alsof hij zelf een woe- 

dend wild zwijn was, en sloeg den weg naar het kastanjen- 

bosch bij Bignon in, alwaar zich eene vrije plaats, om uit 

te rusten , bevond. 

6, 

Dit plantsoen bij Bignon is, zooals de naam het reeds 

aantoont, een plantsoen van echte kastanjeboomen. Zij zijn 

stelselmatig in lanen ingedeeld, zoo als de boomen van eenen 

grooten boomgaard in Normandië. Aanmerkelijke tusschen- 

ruimten scheiden elken boom van den ander, zoodat zon en 

lucht overal kunnen doordringen. Het gras groeit onder 

deze boomen weelderig en daartusschen liggen , met heidekruid 
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begroeide plekken , welke schijnen uit te noodigen, er zich 

op neder te vlijen. 

Op eene dezer plaatsen, die aan den zoom van het bosch 

lag en eene vrij groote uitgestrektheid had, zag men alles , 

wat tot de jagt behoorde en uit nieuwsgierigheid ge- 

volgd was, verzameld. De aanzienlijke jagers versterkten 

zich uit de manden met flesschen, welke rijk gegaloneerde 

bedienden, tegelijk met koude spijzen aandroegen; doch hunne 

uitgezochte wijnen en spijzen smaakten hen zeker niet beter 

dan den boeren, die zich op bescheiden afstand gelegerd 

hadden , han zwart brood met kaas en hunnen foezel. Ook 

de honden, welke bij het drijven hadden medegewerkt , 

werden niet vergeten; zij zagen met scherpe en verwach- 

tingvolle blikken naar de jagers, die intusschen bezig wa- 

ren , het geschoten wild af te halen en te ontweiden; slechts 

met moeite hield de dreigende jagtzweep der opzigters hen in 

deze lijdelijke houding, tot dat de zaak afgeloopen was en 

ieder hond zijn rijkelijk deel had bekomen , ketwelk hij met 

wantrouwende blikken op zijnen buurman , knorrend verslond. 

Overal werd vrolijk gelach gehoord. Elk verhaalde zijne 

bij de jagt ondervondene avonturen, beschreef wijdloopig 

hoe hij dit of dat stuk wild had geschoten , of wat de oor- 

zaak was, dat hij gemist had, evenveel of de toehoorders 

aan zijn verhaal bijzondere oplettendheid schonken, of niet; 

slechte schutters dienden tot mikpunt van scherts en ver- 

nuft, die zich verdedigden met gelijke wapenen, welke dik- 

wijls beter troffen, dan hunne onschuldige buksen. 

Men vindt geen vrolijker kring dan een gezelschap van jagt- 

genoten; allen dragen dezelfde kleeding , allen schijnen gelijk 

in rang; hier geldt ieder , wat hij in den omgang of als be- 

kwaam jager waard is. Het onderscheid der standen valt 

hier bijna niet in het oog. Bij vorstelijke jagten is dit nu 

wel niet zoo geheel het geval; doch de vorsten zijn ook 
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meestal geene jagers, want onder deze beteekenis verstaat men 

diegenen, die met den hond bosch en veld doorzoeken , 

wien de inspanning daarbij een prikkel is, die de jagt niet 

opgeven , al komen zij dikwerf met ledige weitasch te huis: 

deze soort van jagten kennen de groote heeren in het ge- 

heel niet; zij vinden er meestal alleen genoegen in, onder 

een hoop van wild te schieten , of onder hoorngeschal en het 

gejuich van drijvers, een hert of een vos nate jagen : de tijden 

zijn voorbij, in welke regerende vorsten, in hoogst eigen 

persoon, een wild zwijn of een beer te gemoet togen ; zij 

vergenoegen er zich thans mede, het afgematte wild zonder 

gevaar te vangen. Doch men vindt natuurlijk ook onder 

de vorsten uitzonderingen, die zich vernederen, te jagen 

zoo als andere jagers, en zij zullen ontegenzeggelijk daar- 

door meer genoegen smaken. 

Karen X beminde de parforce-jagt, doch gelijk wij gezien 

hebben ook die, waarbij hij zijnen moed en zijne be- 

kwaamheid konde toonen; een vrolijker gesprek en een 

meer ongedwongen toon was op de jagt ook veroorloofd, 

en de koning zelf gaf door scherts en lagchen hier nog 

meer leven aan. Hij had zich op eenen kleinen heuvel , on- 

der een lommerrijken boom nedergezet, en om hem heen 

zaten en stonden diegenen, welke het gevolg des konings 

uitmaakten. De koning was in een vrolijken luim — en 

wanneer de zon schijnt, lacht de geheele natuur, — ook 

zijn gevolg zag er vergenoegd uit. Een goed hoveling zet 

onwillekeurig zoodanig gezigt, als hij den koning ziet aan- 

nemen; ja men vindt een geheel hof — wanneer ik mij 

niet bedrieg in Azië — waar zich elk moeite geeft, 

kort en afgebroken te spreken, aangezien de koning zich 

zóó uitdrukt; een ander, aan hetwelk alle dames van het 

kof voorgeven te hinken, dewijl de vorstin het ongeluk 

heeft slecht ter Feen te zijn, 
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De koning en zijn gevolg spraken insgelijks over de jagt, 

en natuurlijk kwam het gesprek op het door Simon gedoode 

zwijn en op het gevaar des konings. 

» Simon Larcurr schijnt een stoute vermetele knaap „” zeide 

de koning; »kij bevalt mij, want ik mag in den jager 

gaarne vastberadenheid en tegenwoordigheid van geest zien , 

zonder deze zoude het zwijn mij leelijk toegetakeld hebben.” 
ĳ’ » Uwe majesteit „” merkte graaf RR... aan, »er waren 

toch ook nog andere dienaren in uwe nabijheid, die niet 

geaarzeld zouden hebben, hun leven voor hunnen koning 

op te offeren.” 

»Ik wil u gelooven, graaf, doch, vóórdat gij en de an- 

dere heeren van uwen schrik hersteld waren, zoude het 

woedende beest tijd genoeg gehad hebben , om u deze op- 

offering te besparen.” 

»De kerel schiet verduiveld goed en bezit eene bewon- 

deringswaardige koelbloedigheid,” zeide de opperjagermees- 

ter, die op eenen zeer goeden voet met den koning stond 

en hem dikwijls dingen zeide, waarover de andere hove- 

lingen niet weinig verbaasd waren ; » welk een drommelsch 

geschreeuw zoude een ander in zijne plaats gemaakt hebben , 

over den kogel, die zijne muts doorboorde ; want had hij 

een duim lager getroffen, zoo zoude het hem wel zeer on- 

verschillig zijn geweest, of die uit eene koninklijke of uit 

een andere buks kwam.” 

»Gij hebt gelijk, graaf, ik versta dezen wenk,” ant- 

woordde de koning, »en zweer niet meer te schieten , wan- 

neer de drijvers zoo digt bij zijn; dit voorval zal mij eene 

les zijn; God beware mij, dat ik om een stuk wild, een 

mijner onderdanen zou kwetsen of dooden. — Kent gij Simon 

reeds lang ?” 

Helaas, als de sluwste aller stroopers; bij de drijfjagten 

uwer majesteit bestiert hij altijd de drijvers, want hij kent 
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ook het best de plaatsen, waar het wild staat: is Simox er 

niet bij, zoo gaat de helft er van terug en de jagt 

slecht ; iedereen weet, dat hij een strooper is; doch niette- 

genstaande alle pogingen, is het nog niet gelukt, hem te be- 

trappen. Nu, hij schiet ten minste geen stuk wild verlo- 

ren, want waar hij op mikt, is gewoonlijk hartsteken 

dood; hij schiet alles met den kogel en raakt even zoo 

goed een hert in den vollen loop, als een fazant of een 

patrijs in de vlugt, zoo als ik bij de jagten dikwijls heb 

gezien.” 

»Dat doet de jonge koninklijke jager Bevorr ook „” ant- 

woordde de kroonprins; »ik geloof niet, dat er in geheel 

Frankrijk een betere buksenschutter dan hij te vinden is.” 
kJ 

„Dat zoude zich spoedig laten beslissen „” zeide de ko- 

ning; »ik stel het volste vertrouwen in Smron's kunst en ge- 

loof niet, dat hij , door wien ook, overtroffen wordt — 

reeds daarom , dewijl hij eene buks voert met slot en vuur- 

steen” voegde hij er lagchend bij; »graaf Giranpin zend 

iemand af, die zoo mogelijk twintig duiven hier brengt.” 

De graaf droeg aanstonds een der in dienst zijnde jagers 

deze orde over, en binnen weinige oogenblikken zag men 

dezen naar het naaste dorp rennen. 

» Waar is Srmon ?”’ vraagde de koning. 
EN 

» Daar staat hij bij zijne dochter,” antwoordde graaf R. 

»Zijne dochter! wanneer mij de afstand ntet bedriegt, 

dan is het een schoon meisje, Men roepe Smon Lancuer.” 

Aan het bevel des konings werd gevolg gegeven , en wel- 

dra stond Smtox voor hem. Eene menigte nieuwsgierigen 

was hem gevolgd, die volstrekt wilden weten , wat de ko- 

ning met den beruchten strooper had gesproken , opdat zij 

toch ook iets mede naar hun dorp of stad zouden kunnen 

te huis brengen. De groepen van jagers lieten hun ontbijt 

In de steek en sloten zich aan de menigte aan, en allen 
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vormden eenen ruimen kring rondom den heuvel. Maris was 

haren vader gevolgd en stond in de voorste rij , waar zich 

plotseling , hetzij door toeval of met opzet , Bexorr aan hare 

zijde bevond. 

» Simon , men twijfelt aan uwe bekwaamheid als schutter „" 

zeide de koning tot den strooper ; »men houdt uw schot op 

het wild zwijn voor een gelukschot, en beweert, dat er 

zich onder mijne jagers, schutters bevinden, die u zouden 

overtreffen ; wat denkt gij daarvan , Smon ?”° 

» Uwe majesteit’ antwoordde deze, »de koude veldtogt 

in Ruslaad heeft mijne knoken wel eenigzins murw gemaakt 

en menigmaal spookt het in mijn’ linker arm, als word ik 

met messen gestoken, doch dat is alleen in den winter; 

nu zijn wij in Mei, en ik bemerk er niets van, ben alzoo 

mijne buks meester en geloof daarmede te kunnen doen , wat 

men van eenen schutter kan verlangen. Ik wil daarmeê 

niet zeggen , dat er niet betere schutters zouden zijn dan ik; 

doch eerlijk bekend, tien mijlen in den omtrek ken ik er 

geen.” 

>Nu, mijne koninklijke jagers, gij hoort wat deze boer 

zegt, en ik geloof hem. Zoudt gij wel lust hebben Smon, 

u met iemand, die het tegen u wil opnemen, te meten?” 

» Wanneer uw majesteit ket beveelt, ik vrees nie- 

mand” 

dk loof twintig Louis d'or als prijs voor den overwinnaar 

uit en wed voor even zoo veel op de hand van Simon. 

Spoedig, mijne schutters! die zich tegen Ston Larcuer op- 

gewassen gevoelt, die trede voor.” 

Een gemompel liep door de digte rijen der toeschou- 

wers en jagers; iedereen was in gespannen verwachting te 

zien, wie met den zoo gevreesden jager eenen wedstrijd in 

het buksschieten zoude durven aangaan. Menig cergierig 

schutter der koninklijke jagers deed reeds eenen stap voor- 
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uit; doch wanneer hij er goed aan dacht, met wien hij 

zich zoude moeten meten , weder twee stappen terug. Min- 

der goede schutters zochten diegenen te overreden, die 

zich eenigen roem als goede buksschutters hadden verwor- 

ven; doch de een was heden verkouden, en konde niet 

scherp zien; een tweede verwenschte het, dat hij heden 

te dikke pleisters bij zich had, een derde had de jicht in de 

schouders. Bexorr kampte eenen zwaren strijd met zich 

zelven en met Maria, welke zijn voornemen giste en zich 

moed gaf, hem er van af te brengen, want Smon zoude 

het nooit vergeven, wanneer Bexorr zegevierde. Liefde 

en ook de op het hoogst geprikkelde eerzucht kampten 

eenen tijdlang om de zege: een wenk van den kroon- 

prins besliste, en met vastberaden stap trad Bexar te 

voorschijn. 

Oogenblikkelijk heerschte de grootste stilte in den kring; 

de koninklijke jagers knikten elkander toe, en gaven door 

de uitdrukking op hun gelaat hunne tevredenheid met den 

vertegenwoordiger hunner schutterskunst te kennen. 

Sion mat) met de blikken Bexorr van het hoofd tot de 

voeten ; zijn oog bliksemde helderder en om den mond 

speelde een zonderlinge lach, die tevredenheid met de tegen- 

partij scheen uit te drukken : het lang gewenschte oogen- 

blik, zich opentlijk met eenen mededinger te meten , was ein= 

delijk gekomen; het volgende oogenblik zoude beslissen , 

wien de voorrang toekwam. 

De jager, welke was afgezonden, om duiven te halen , 

was met twee manden teruggekeerd , welke elk tien stuks 

inhield. De koning wenkte hem tot zich en keerde zich 

vervolgens tot Simon. 

„Gij hebt eene bekwame tegenpartij , die het even zoo zeer 

versmaden zal als gij, anders dan met den kogel op eenig 

stuk wild te schieten; gij zult uw best moeten doen, als gij 
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den prijs wilt winnen en ik mijne weddingschap , die ik in 

vertrouwen op uwe bekwaamheid heb gewaagd” 

» Uwe Majesteit, de jonge mensch schiet tamelijk goed ; 

en bijaldien bij vijftien tot twintig jaar ouder ware, zoo 

zoude ik bang zijn voor de gevolgen, doch thans ben ik 

nog niets voor hem bevreesd.” 

»Wie van deze tien duiven, die een voor een uit de 

manden zullen losgelaten worden , de meesten doodt, is over- 

* zeide de koning ; » bereikt de duif zelve ,‚ wanneer 

zij getroffen is, nog het bosch, zoo telt het schot voor een 

misschot. 

winnaar „ 

De koning wenkte de menigte plaats te maken: de kring 

opende zich naar de zijde van het kastanjebosch, én de 

manden met duiven werden op eenigen afstand zoo van el- 

kander geplaatst , dat de duif, welke men uit de deur, die 

zich aan iederen mand bevond , zoude loslaten , hare vlugt 

naar het bosch moest rigten. Terwijl deze toebereidselen 

gemaakt werden en de toeschouwers weddingschappen on- 

der elkander over de zege van den een of van den ander 

maakten , had de kroonprins eemige woorden met den ko- 

ning gewisseld, en wendde zich daarop tot Simon , die juist 

bezig was eenen nieuwen vuursteen op den haan zijner buks 

te zetten : 

»Hoor Smron, daar gij zoo zeker van uwe zaak zijt , zoo 

kunt gij u mijn voorstel wel laten welgevallen , dewijl gij, 

door er genoegen in te nemen, kunt bewijzen of gij uwe te- 

genpartij vreest of niet.” 

Son luisterde toe en zag met eenen spotachtigen 

blik op Bexorr, wiens blikken aan Marr hingen , die de 

van hare wangen afrollende tranen met haren voorschoot 

afwischte, 

»Bexor vrijt naar uwe dochter,” ging de kroonprins 

voort, vdie gij hem niet wilt geven, omdat gij hem haat 

15 
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en gij hem benijdt, dat hij een beter schutter is dan gij.— 

Het grieft u, dat ik dit zeg, Simon: welnu, bewijs dan aan 

allen het tegendeel, ‘en dat gij zijne kunst noch benijdt , noch 

vreest; stel uwe dochter als den prijs der overwinning ; 

wordt gij overwonnen, weiger dan niet langer, haar aan 

hem tot vrouw te geven. Gij zijt immers zoo zeker van 

uwe zaak en waagt er niets bij; doch treedt gij niet in 

mijn voorstel, zoo zullen allen met volle regt zeggen, dat 

gij uwe tegenpartij gevreesd hebt en zelfs, wanneer gij wint , 

zal men het aan ket toeval toeschrijven.” 

Simon was door het voorstel verrast en kaauwde op zijnen 

knevel, doeh de stilte om hem heen herinnerde hem, 

dat men een antwoord verwachtte en hij zeide, terwijl 

hij zich tot den kroonprins wendde: » Uwe koninklijke hoog- 

heid, ik stem er in toe ; overwint Bexorr mij, zoo moge hij, 

in Gods naam, mijne dochter nemen, dewijl uwe hoogheid 

het zoo verlangt; en opdat het niet schijne, dat ik nijdig 

of naijverig op zijnen roem als schutter ben, of dat ik hem 

vrees, zoo wil ik mij als overwonnen verklaren , wan- 

neer het toeval mogt beschikken, dat wij beiden even 

veel duiven schieten ; doch daarentegen bid ik uwe hoog- 

heid, mij ook eene voorwaarde te veroorloven ?” 

»Dat is niet meer dan billijk „” zeide de koning ; » spreek 

maar vrij uit, Simon.” 

» Wanneer ik Bexorr mijne dochter weigerde, had ik daar- 

toe redenen , — redenen , van welke ik niemand rekenschap 

behoefde te geven, en het is genoeg, dat zij voor mij 

voldoende zijn. Behaalt Bexorr de overwinning, zoo zal ik 

het als een bevel van het noodlot beschouwen, dat hij mijne 

dochter moet bekomen; doeh wordt hij overwonnen , zoo 

beschouw ik het even zoo, en kan van hem verlangen, 

dat hij mij zijn woord van eer geve van nooit weêr, zoo 

lang ik leef, mijne dochter door zijne aanzoeken lastig te 
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vallen, haar nooit meer in het geheim te zien en elke ge- 

legenheid om haar te spreken te vermijden; wil hij niet, 

zoo kan ik de eerste voorwaarde niet aannemen.” 

» Simon, het moge gaan, zoo het wil, ik neem uwe voor- 

waarde aan,” zeide Benorr, met eene vaste stem; doch hij 

werd zoo bleek als een lijk en eene ijskoude rilling liep door 

zijne ledematen ; hij gevoelde al het gewigt der zoo even 

uitgesproken woorden ; doch voor geen prijs der wereld zoude 

hij voor de menigte anders hebben durven spreken; hij 

waagde het niet meer, Maria aan te zien. 

De verwachting der geheele verzameling , welke reeds het 

levendigst aandeel had genomen aan den wedstrijd der beide 

beroemde schutters, werd door deze bijgevoegde voorwaar- 

den nog meer gespannen ; er heerschte de grootste oplet- 

tendheid en stilte; men konde het tjilpen der springhanen 

op de weide hooren; aller oogen hingen onafgewend aan 

de beide personen, welke bij dit tooneel de hoofdrol zou- 

den vervullen. 
kid »Kom aan , begint dan,” zeide de koning ; — » doch stil, 

wacht nog een oogenblik. Zoo even zag ik uwe dochter 

aan uwe zijde; zij is de prijs van den strijd, en het is bil- 

lijk, dat zij bij denzelven tegenwoordig is ; zij moet de dui- 

ven uit hare gevangenis ontslaan, en zoo tot eene hande- 

ling medewerken, die haar zoo zeer ter harte gaat.” 

Alle oogen rigtten zich nu op de arme Maria, die aan de 

hand van Bexorr, aarzelend den heuvel opklom, bleek en 

weenende , als eene aanstaande non , welke tegen haren 

wil de gelofte moet afleggen; — zij wekte algemeene deel- 

neming „en de wenschen aller toeschouwers vereenigden zich 

daarin, dat Bexorr de overwinning en met deze de bruid 

mogte wegvoeren. Aller harten klopten heviger , toen Srmox 

zich gereed maakte en Mania ket deurtje van de eene mand 

opende, Met bliksem snelheid steeg de duif in de lucht en 

is® 
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vloog regelregt op het bosch aan. Smrox legde bedaard aan 

en liet haar wel tot op eenen afstand van vijftig schreden 

trekken; nu viel het schot, en de goed getroffen duif stortte 

op den grond. Een algemeene kreet liet zich in de verza- 

meling hooren , en de stilte keerde eerst weder terug , toen 5» 
men Bexomr den haan zijner buks zag spannen. — Marr 

opende met siddering de kleine deur van de tweede mand ; 

eene duif strekte den hals uit, trok dien weder terug en 

herhaalde dit eenige malen, eindelijk verhief zij zich in de 

lucht en steeg regt om hoog; Bexorr meest bijna loodregt 

aanleggen, en ieder weet hoe moeijelijk zulk een schot is; 

om Srmoxs mond speelde een heimelijke lach, terwijl hij 

de duif met zijne blikken volgde en met laden ophield ; — 

het knalde en de duif viel, onder het luide »bravo!’ der 

toeschouwers, regt voor Simon's voeten neder, die haar op-" 

raapte en onwillekeurig een teeken gaf van bewondering, 

toen hij zag, dat het schot midden door de borst was 

gegaan. 

De tweede, derde en vierde duif werden door de schut- 

ters met dezelfde bekwaamheid getroffen. De vijfde werd los 

gelaten ; zij vloog eerst regt in de hoogte en streek dan, vele 

zwaaijingen makende, naar het bosch toe, doch des- 

niettemin trof haar Simon's kogel. De luide goedkeuring, 

welke Simon voor dit meesterlijk schot beloonde, prikkelde 

Bexorr , om die insgelijks te verdienen; hij het de duif zeer 

ver vliegen , schoot en miste. Eene koude rilling liep hem 

over het ligchaam ; hij verwenschte zijne eerzucht, doch de 

hoop verliet hem niet. Bij de zesde duif brandde Simox’s buks 

na; doch daar de vogel juist eenige oogenblikken in eene 

rigting voortvloog, en Siuon onbewegelijk bleef aanleggen , 

zoo zonk hij nogtans getroffen neder; Bexormr schoot de zijne 

met bewonderingswaardige bekwaamheid. De duiven, die 

zich nog in de manden bevonden, waren door de schoten 
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onrustig geworden en fladderden woest heen en weder; allen 

drongen naar de deur, zoodra deze geopend werd, — De 

zevende vloog pijlsnel weg, en maakte zoo vele kringvormige 

zwaaijingen en hoeken, dat zij reeds bijna het bosch had 

bereikt, toen Simon op haar mikte; doch terwijl hij aftrok , 

maakte de duif eene plotselinge wending; vederen stoven in 

de lucht rond, doch de duif streek welbehouden neder ; Be- 

Noir doodde de zijne, als zij naauwelijks twintig schreden 

“had gevlogen. 

Nu bad Bexormr weder nieuwen moed; hij stond met 

Simon gelijk, doch Maria stierf bijna van angst en konde 

zich naauwelijks op de beenen houden. 

»Rust een weinig uit ;” zeide de koning tot de schut- 

ters; het te snel schieten en laden brengt uw bloed 

in beweging; gij beiden geeft ons een schouwspel , zoo als 

in vele jaren niet gezien werd. Gij zult moeten bekennen 

Simon , dat Bexoir eene tegenpartij is, die niet is te ver- 

achten.” 

»Er zijn nog drie duiven te schieten, Uwe Majesteit,” ant- 

woordde de hardnekkige onderdaan. 

De verwachting der menigte was op het hoogste gespan- 

nen; er werden nieuwe weddingschappen aangegaan en de 

vroegere vergroot. De kroonprins sprak eenige bemoedi- 

gende woorden tot Bexorr, wiens gezigt gedurende dezen 

geheelen wedstrijd met eene doodsbleeke kleur bedekt was, 

welke ín het oogvallend bij het roode gezzigt van Simon, 

wien het zweet van het voorhoofd droppelde , afstak. 

De achtste en negende duiven werden door de beide 

schutters met gelijke bekwaamheid geschoten en ook de 

Hende viel, door den zekeren kogel van Simon getroffen. 

Sidderend naderde Maria de mand , die de laatste 

duif , welke haar lot zoude beslissen, bevatte, — 

Met bare ligte vlugt kon zij al haar levensgeluk mede 
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voeren. Zij aarzelde, om misschien Bexomr tijd te geven, 

zich te herstellen, wiens binnenste wel even zoo geschokt 

werd als het hare ; zij durfde hem — hij haar niet aanzien. 

Het gezigt van den jongen man was bleek als was ; groote 

droppelen zweet parelden hem van het voorhoofd , en een 

oplettend beschouwer konde een sìdderen van het geheele 

ligchaam opmerken. Eindelijk moest Manra de deur openen; 

de duif vloog weg en Bevorr legde aan ; het schemerde hem 

voor de oogen, krampachtig hield hij de buks vast, het 

geheele bosch draaide met hem ìn de rondte, hij trok af, 

bet knalde en de duif vloog met ongekwetste vleugelen weg. 

In het ronde heerschte eene diepe stilte en menig oog zwom 

in tranen. Bexomr zag bijna zonder bewustzijn de ontvlug- 

tende duif na; hij waggelde en moest op zijne buks steu- 

nen. De diepe stilte verkondigde Mama haar lot ; zij wierp 

eenen hartverscheurenden blik op haren minnaar en zonk 

toen zonder bewustzijn neder, Smmon rigtte zijne in onmagt 

liggende dochter op, haalde zijne flesch met brandewijn uit 

zijn’ zak en sprenkelde haar een gedeelte van den inhoud 

op haar gelaat, waarop hij haar, nadat zij de oogen had 

geopend, aan eenige vrouwen overgaf, die het bedroefde 

meisje wegdroegen. — Bevorr staarde wanhopend voor zich 

heen, hing vervolgens zijne buks over zijne schouders en 

verdween, zich niet om de tegenwoordigheid des konings 

en van zijn hof bekommerende, in het bosch. 

Hier wierp hij zich onder eenen boom neder, en heete 

tranen van smart en toorn verruimden zijne borst. 

» Simon, gij hebt overwonnen,” zeide de koning, nadat 

Bexor zich had verwijderd; »hier is de prijs, die den 

overwinnaar toebehoort.” Hij stelde den strooper twintig 

Louis-d'or, ‘die hij uit zijne beurs nam, ter hand. Simon 

stak het geld met eenen lach van welgevallen in zijnen zak 

en maakte eene dankbare buiging. 
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»Gij hebt u,” ging de koning voort, vals de voortreffe- 

lijkste sehutter gehandhaafd; ik hoop, dat gij een niet 

minder goed mensch zult zijn, als gij een goed schutter zijt.” 

Simon zag den koning vragend aan; hij scheen niet te kun- 

nen gissen, wat de koning wel bedoelde. 

»Betoon u grootmoedig en vergeet uwe onregtvaardige 

vijandschap; gij hebt den jongen man overwonnen, geniet 

uwe zegepraal en schenk hem de hand uwer dochter ; mijne 

gunst zal u dan nooit onttrokken worden.” 

Sion draaide verlegen zijne, door den kogel des konings 

doorboorde, muts in de hand rond en talmde met het ant- 

woord; eindelijk zeide hij, zonder dat hij daarbij den ko- 

ning durfde aanzien : 

» Uwe majesteit — uwe majesteit moet het mij altergena- 

digst ten goede houden; doch — ik ben wel is waar maar 

een arme drommel , doch ik was soldaat, — ja, uwe ma: 

jesteit, en ik stel veel prijs op mijne eer — ja — wat ik 

eenmaal heb gezegd, ja — dat moet nu eenmaal zoo blij- 

ven ; uwe majesteit zal mij vergeven; de koninklijke jager 

had immers niet behoeven te schieten.’ 

»Ik wil u niet dwingen, gij zijt het hoofd uwer familie, 

doch gij zult over uwe eigenzinnigheid nog eenmaal berouw 

hebben! — Vertrek!” — 

Sjon hing zijne buks over den schouder, groette en sloeg 

den weg naar zijne woning in; doch op denzelven wacht- 

ten hem de jonge knapen van Noisy en verwelkomden hem 

met luide vreugdekreeten ; de vroegere schroom was gewe- 

ken, kun dorpstrots was te zeer daardoor gestreeld, dat 

een onnoozele boer — een bewoner van hun dorp, de ze- 

gepraal over de koninklijke jagers weg had gedragen. 

Zij hadden schielijk een draagbaar van groene takken ge- 

vlochten , waarop zij Simox, die zich hier maar flaauw 

tegen verzette, plaatsten, en dien zij op hunne schouders 
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zegevierend naar het dorp droegen. Of Carsan op zijnen 

zegetogt gelukkiger was, dan Smmon , zoolang de zijne duurde, 

is eene moeijelijk te beantwoorden vraag. 

De koning en zijn jagtgevolg zagen Smron met hetzelfde 

gevoel na, hetwelk misschien de lezer heeft, terwijl hij deze 

bladen doorloopt; — ik meen niet met het gevoel van ver- 

veling, maar met dat van verdriet en spijt over de onge- 

voeligheid van den strooper. »Dat is een taai beest,” zeide 

de opperjagermeester half bij zich zelven.” 

„Dat is vastheid van karakter, beste graaf,” zeide de 

koning, die het gehoord had, »onze jonge lieden loopen 

daarmede te koop en vinden er zelf behagen in, de oude 

Romeinsche helden na te apen. De drukpers ent hare ge- 

voelens op anderen in, die werkelijk meenen , dat het hun 

ernst was met hunne fraaiklinkende volzinnen, welke de 

minder beschaafde bewonderen. Simon's gedrag verwondert 

mij niet het minst, want zijn eenigste lectuur is — de Con- 

stitutionnel. 

De koning was ontstemd en maakte aan de jagt een 

einde; hij en zijn gevolg keerden naar Parijs terug, de toe- 

schouwers naar hunne woningen, en binnen weinige uren 

was de mare van het belangrijk witschieten vele mijlen in 

den omtrek verspreid. 

7. 

Op den namiddag van denzelfden dag was de herberg, 

»de vrolijke jager” door vele gasten bezocht; jagers en 

drijvers verkwikten zich hier bij de flesch, van de uit- 

spanningen van den dag. Vader Gerurv had de handen 

vol en liep, druk bezig, van de eene tafel naar de andere, 

waaraan de gasten in de lommer der boomen zaten, 

terwijl hij zich nu eens hier, dan weder daar, in het ge- 
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sprek mengde, hetwelk slechts over de voorvallen van den 

dag liep. Eenige koninklijke jagers hadden aan eene der 

tafels plaats genomen en onder hen Bexorr, die bezig was 

zijn kommer en verdriet met wijn naar beneden te spoelen; 

zijne kameraden zochten alles op, om hem te troosten en ge- 

loofden , zoo als zulke menschen gewoon zijn te doen, hun 

doel het best daardoor te bereiken , wanneer zij op zijne 

tegenpartij dapper uitvielen en al het mogelijke aanwendden , 

deze te verguizen en belagehelijk te maken. 

»God straffe mij!” zeide een der koninklijke jagers, Pierre 

Lemame, een woest, ruw gezel, »ik zal den boerenhond 

nog wel eens in het bosch aantreffen , dan zal ik hem den 

dag van heden inpéperen.” 

Deze en soortgelijke redenen en de landwijn verhitteden 

Bexoir hoe langer hoe meer; hij zwoer hoog en duur den 

rooden schurk Simon, bij de eerste gelegenheid, den hals te 

breken. 

»Men moet den beer niet eer de huid aftrekken, voor 

dat men hem heeft,” merkte Germau aan, die juist eene 

nieuwe flesch op de tafel zette, » beeren hebben klaauwen en 

tanden.” 

» Denkt gij dat, Germiav. Nu, dan heb ik vuisten, en 

God zij hem genadig, wanneer hij daaronder komt; doch 

de hond is te laf; bij zal zich wel hoeden, mij te na te 

komen.” 

»Zoo! nu, ik geloof, dat hij u en uwe vuisten niet 

vreest, Bexorr, en wanneer ik u raden zal, zoo laat het 

daarop niet aankomen.” 

» Daar komt immers die roode schurk aan,” zeide Pirenne, 

terwijl hij naar den weg wees, die van Noisy naar den 

»vrolijken jager” voerde; » hoor Bevo , ik zal u eens iets 

zeggen.” 

Bexorr schoof digter naar hem toe en Prennz fluisterde hem 
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eenige woorden in het oor, die Bexorr door een toestemmend 

knikken en dreigende gebaren beantwoordde. 

Simon konde niet te huis blijven, want hij beminde zijne 

dochter , hoewel niet zoo zeer, als hij Benorr haatte, en 

hare tranen, haar stille kommer deden hem zeer; haar 

treurige blik paste niet bij de vreugde, welke heden zijne 

borst vervulde; zijn trots en eerzucht waren nog niet 

verzadigd; het trok hem heen naar den »vrolijken ja- 

ger’, waar hij zeker was, eene menigte gasten en ook 

koninklijke jagers te ontmoeten en nieuwe zegepralen te 

vieren. 

Met eenen flaauwen lach, die zeer goed werd opgemerkt, 

ging hij de tafel voorbij, aan welke de koninklijke jagers 

zaten , terwijl hij aan zijne muts trok. Niemand beantwoordde 

zijnen groet, en hadden blikken kracht om te dooden, dan 

zoude hij levenloos zijn nedergezonken. 

Aan eene tafel, in de nabijheid der koninklijke jagers, die 

nog onbezet was, zette Simon zich neder; zijn oude krijgs- 

makker Germiav ging naar hem toe, tikte hem vrij hard op 

den schouder , en zeide: 

>Nu, oude jongen , gij hebt immers den vogel geschoten ; 

pots mammelukken en kozakken! ik gaf er tien kannen 

wijn voor, wanneer ik er bij was geweest, dat was nog 

een meesterstuk, dat op dat wilde zwijn — en al waart 

gij heden dorstig als de woestijn, heden zult gij geen pen- 

ning betalen; ik heb jongen wijn , kerel! waarvan u het 

hart zoude watertanden” 

>Nu, breng dien maar hier, oude; dat was een beste 

dag, en ik heb dorst” 

Germrav ging zoo haastig als zijn deftige figuur dit ver- 

oorloofde , het huis binnen, en kwam met eene gevulde 

flesch-en twee glazen terug. 

»Top! dat is een lekker wijntje! Pots mamelukken en 
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kozakken ! hadden wij dien in het jaar twaalf gehad, dan 

zaten wij misschien heden nog in Petersburg, aangestoten — 

leve de keizer !” 

Beide oude krijgsmakkers namen eerbiedig hunne mutsen 

af, en ledigden de volle glazen. 

»Het zoude u heel wat knapper staan „ 

» wanneer gij dronkt op de gezondheid van onzen geëer- 

biedigden koning.” 

»Meent gij dat, mannetje ? zeide Germrau; nu ja, wiens 

brood ik eet, wiens woord ik spreek ; de koning mag: een 

goed heer zijn, wat gaat mij dat aan, hij is mijn koning, 

en daarmede basta ; ik ben een vrij man, leve de keizer !” 

»Dat de koning een goed heer is, wordt maar al te goed 

bewezen , dewijl hij zoodanige schelmen en landloopers ver- 

oorlooft, honden te houden,” zeide Beromr , en schopte 

een’ der dashonden van Smon, die zich in de nabijheid der 

koninklijke jagers had neder gelegd, met den voet, zoo 

dat het arme dier jankend naar zijnen meester kroop. 

Ston sprong half van zijnen stoel in de hoogte en het 

likteeken op zijn voorhoofd werd bloedrood, zijne oogen 

schoten bliksem op den jeugdigen jager, doch hij zweeg en 

sloeg haastig een glas wijn naar binnen. 

»Wat heeft u toch den hond gedaan, Beno?” zeide 

Germiau; »pots mammelukken en kozakken, dat noem ik 

* 

zeide Pirnre , 

eene fraaije manier, zijne onmagtige wraak aan een arm 

beest te koelen.” 

„Houd uw bek, oude,” zeide Prerne, » wat gaat u dat 

aan? is dan Simoxs mond toegegroeid ?” 

»Hij moet maar op zijnen hond passen, want kom ik 

hem in het bosch tegen , zoo kan hij zijn testament ma- 

ken ,” zeide Bexorr. 
hi » Wanneer gij niet misschiet,” antwoordde Simon droog. 

Een onderdrukt lagchen liet zich onder de boeren hooren, 
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die ten gevolge van het luìde gesprek de beiden tartende ge- 
naderd waren. 

»Ik kan ook schieten, schurk! schreeuwde Bexomr en 

wierp uit al zijne magt eene flesch naar Smox, die den 

worp nogtans door eenen zijsprong ontweek. 

»Het schijnt toch niet zoo,” zeide Simon, die hoe lan- 

ger hoe bedaarder scheen te worden, naarmate zijne tegen- 

partij woedender werd. 

» Zie toch dien fraaijen overwinnaar eens aan!” riep Be- 

Nar ; de kerel pronkt met zijnen moed en is zoo lafhartig, 

dat hij de ooren laat hangen, als een geranselde hond. — 

Gij ellendeling, lafhartige kerel! hebt gij moed , kom dan 

hier, als gij durft!” daarbij trok hij snel zijne montering 

uit en wierp die op den grond. 

Simon stond bedaard op, doch deze bedaardheid was slechts 

gekunsteld ; zijn gezigt brandde , zijne oogen rolden in hunne 

holten en zijne lippen sidderden van woede ; doch hij maakte 

geene aanstalten, zijne tegenpartij aan te grijpen, die 

met bliksemsnelheid op hem aanvloog en hem een oor- 

vijg gaf, die elk ander, dan Simon, op den grond zoude 

uitgestrekt hebben. De slag veroorzaakte de uitwerking 

eener in een vat met kruid geworpene lont , en ontvlamde 

Simon tot razernij : met alle krackt strekte hij zijzen arm 

uit en trof den aanvaller met zulk een geweld, dat deze 

bijna bewusteloos eenige schreden terug waggelde; vervol- 

gens vloog Simon brullende als een wild dier op Beroar 

af, en omvatte hem met zijne gespierde armen. 

Grermau wilde de razende scheiden, doch eerder zoude 

hem dit bij twee elkander bijtende doggen gelukt zijn; ook 

hielden hem de koninklijke jagers terug. 
kh »Dat niet, weg,’ zeide Pierre, eerlijk spel , eerlijke 

kamp; Bexomr moet den fraaijen overwinnaar de huid 

looijen, 
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»Nu, Bexoir moge zijne knoken zelf verdedigen, ik be- 

moei mij nergens mede: dan behoef ik ook de onkosten 

der genezing niet te betalen „’ hernam Germav en bleef een 

bedaarde toeschouwer van den begonnen strijd. 

Brxoir had met dezelfde kracht en vlugheid zijnen vijand 

omvat, en er ontstond eene worsteling , welks uitslag nie- 

mand gewaagd zoude hebben vooraf te bepalen. Beide par- 

tijen schenen van gelijke sterkte, en lieten ook Bevorr’'s 

ontbloote armen de krachtvolle spieren, zoo als men die 

aan het standbeeld van Hercures bewondert, zien, zoo 

toonde toch zijne zware ademhaling, dat Simon's armen 

zich als een ijzeren ring om zijne ribben gelegd hadden. 

Langen tijd stonden beide worstelaars onbewegelijk op 

één punt; hunne van woede gloeijende gezigten raakten el- 

kander bijna aan, en bijaldien zij elkaar hadden kunnen 

bereiken , zoo zouden zij elkander als wilde dieren met de 

tanden verscheurd hebben. Ptotseling spande Simon alle 

krachten in en tilde zijnen vijand in de hoogte, ter- 

wijl hij te gelijk zijne armen, als met de kracht van schroe- 

ven, om diens ligchaam wrong. Benoit was op het punt 

van te stikken; hij voelde hoe zijne ribben te zamen bogen, 

doch zijne lenigte kwam zijner krachtsinspanning te hulp 

en het gelukte hem, weder met de voeten op den grond te 

geraken. Nu werd het worstelen heviger ; nu eens waggelden 

deze, dan eens gene, doch niemand viel, en de worstelende 

rustten uit, terwijl zij elkander vast omvat hielden en de 

een den heeten adem van den anderen op de wang ge- 

voelde. 

Zoo duurde de strijd een half uur onbeslist voort; het 

zweet gudste beiden van het gelaat en ligchaam af. Gaarne 

hadden de koninklijke jagers hunnen makker bijgestaan , 

doch Germauv hield hen terug, daar hij zelf genoegen in 

het schouwspel vond, 
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Eindelijk schenen beide worstelaars, na vruchtelooze in- 

spanning, besloten den strijd ten einde te brengen ; hunne 

enkels woelden het gras om, en op aanmerkelijken afstand 

hoorde men het kugchen der gedrukte borst en het woe- 

dende knarsen der tanden. 

Bijna kwam Smtox te vallen, want de koninklijke jager 

ligtte hem een been , doch in hetzelfde oogenblik beurde hij 

hem met de laatste inspanning zijner krachten, ver in de 

hoogte, drukte de armen met reuzenkracht om zijn lig- 

chaam en hield hem zoo eenige oogenblikken , terwijl zijn 

gelaat van duivelsche vreugde gloeide, want hij gevoelde 

hoe Beromr's armen loslieten. Het uiterlijk van den jon- 

gen man was akelig; zijn gelaat was bijna blaauw , zijne 

oogen puilden uit, en de mond snakte angstig om lucht ; 

nu maakte Simon eene zijwaardsche wending en slingerde 

hem op den grond, met zulk een geweld, dat het scheen, 

als of er geen knook aan het ligchaam heel was geble- 

ven. Een vuistslag in het gezigt voltooide de nederlaag 

en zonder teeken van leven, bloedend, lag de jonge 

man op den grond. Simon, die in zijne woede niet an- 

ders dan aan wraak dacht , ligtte den voet op, om den ge- 

vallene de borst in te trappen , doch Grermiv en vele 

der omstanders rukten hem weg, terwijl de koninklijke ja- 

gers hunnen dubbel overwonnen makker weder bijbragten. 

»Nu , daar hebt gij het!” zeide Germiau, » vangt op-eenen 

anderen tijd geene vechterijen aan.” 

»Nu wacht maar, wacht maar ! — het is u niet geschon- 
kh ken,” riep Pierne, terwijl hij dreigend de vuist tegen S1- 

mon balde, en de anderen, die Bexoir wegvoerden , volgde. 

»Pots mammelukken en kozakken!” zeide Grermiau tot 

Simon, toen zij vertrokken waren, dien vlasbaard heb ik 

het gegund. Kom binnen, oude en versterk u na deze 

vechtpartij, met eenen krachtigen dronk. Op mijn eer! gij 
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zult van den besten wijn, dien ik in den kelder heb, van 

mijnen elfjarigen drinken.” 

De dubbele zegepraal, die Simon over Berorr behaald 

had, haalde hem de vijandschap van het geheele korps der 

koninklijke jagers op den hals ; ieder hunner gevoelde zich 

in een’ hunner aanzienlijkste en achtingswaardigste mede- 

leden beleedigd en alle verheugden zich in den wensch, zich 

op Simox te wreken, zoodra zich slechts eene gunstige ge- 

legenheid zoude opdoen , en men hoopte, dat de oude stroo- 

per die spoedig zoude verschaffen; want al ware hij ook 

plotseling rijk geworden, hij zoude de jagt toch niet laten 

varen, — daarop rekende de koninklijke jagers en beslo- 

ten, onder den dekmantel der dienstpligt, hunne persoon- 

lijke wraak uit te oefenen. 

Simox bekommerde zich intusschen weinig om de vijand- 

schap der koninklijke jagers, wier dreigende gesprekken zijn 

makker Germiav hem woordelijk overbragt; hij had twintig 

gouden Louis d'or en deze schenen hem een kapitaal toe, 

waaraan nooit een einde konde komen; hij liet eenigen tijd 

zijne nachtelijke strooptogten na en begon zelfs bij de nabu- 

rige pachters en grondeigenaars werk te zoeken; doch deze 

zonden hem weg, doordien zij meestal liefhebbers der jagt 

waren, en de vriendschap der koninklijke jagers voordeeliger 

achtten, dan die van Simon. Zoo kwam het, dat deze wel- 

dra eene vermindering van zijn’ schat bespeurde, doordien hij 

van voornemens was , aan zijn huisje eenige zeer noodzake- 

lijke verbeteringen te laten doen, en ook veel had aange- 

kocht , wat niet langer gemist konde worden. 

De arme Maria leidde een treurig en droevig leven ; de 

dwang, welke haar van haren minnaar verwijderd hield, 

gaf aan de liefde tot hem grootere standvastigheid, en het 

was voor haar een feestdag, wanneer zij hem eens van 

verre aanschouwde, want Benormr hield , hoe moeijelijk het 
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hem ook viel, zijn gegeven woord , zonder evenwel Mania 

te vergeten. } 

Hoezeer zijne makkers, en daaronder vooral Pierre Le- 

MARE hem ook aanhitsten, om wraak te nemen op S:mon, 

hoezeer kij deze ook haatte, hield een gevoel van billijkheid 

hem terug, van tegen den vader zijner beminde iets vijandigs 

te ondernemen; hij schaamde zich over zijn ruw gedrag des 

namiddags na het prijsschieten en moest bekennen, dat de 

ontvangen kastijding niet geheel en al onverdiend was ge- 

weest. 

»Nu,” zeide Pierre op zekeren dag tot hem, » wanneer 

gij u niet op Simon wilt wreken, dan zal ik het doen ; hij 

heeft ons geheele korps beschimpt; want in geheel Frank- 

rijk vertelt men , dat de strooper eenen koninklijken jager heeft 

overwonnen; men noemt uwen naam niet — het was een 

koninklijke jager! — Laat mij maar begaan; gij moogt 

er uwe redenen voor hebben, om te handelen, zoo als 

gij doet; — goed, ik zal u en ons corps op den rooden 

hond wreken.” 

De armoede keerde weder in Smmon's hut terug; — het 

geld was opgeteerd en Simon er toe gedwongen, zijn oud 

bedrijf weder op te vatten; doch het verdubbelde toezigt 

der koninklijke jagers was hem niet ontsnapt, en hij moest 

met ‘de uiterste omzigtigheid te werk gaan. Het gelukte 

hem eenige malen werkelijk, de oplettendheid zijner vijan- 

den te misleiden, die er razend over meenden te worden, 

dat zij hem niet konden betrappen ; Pierre Lemarme, die reeds 

bijva de hoop had opgegeven, dat Simox ooit weder stroo- 

pen zoude, want sedert twee maanden lag hij te vergeefs 

op den loer , was zeer verheugd, toen hij op zekeren avond 

weder hoorde schieten. Elken avond lag hij met eenige 

makkers in het bosch verborgen, doch Simon's springschoten 

hadden tot nog toe altijd hunne werking gedaan. 
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Op zekeren avond lag Pierre weder in een bosch verscl.o- 
len, toen hij niet ver van zich een gloeijend punt ont- 
dekte; hij hield het in den beginne voor het schijnsel van 
eenen glimworm , hoewel hem de kleur wat te donkerrood 
toescheen. Hij konde zijne nieuwsgierigheid niet bedwingen 
en greep naar het voorwerp; hoe verwonderd was hij, toen 
hij een van Smron’s donderbussen in de hand hield. De 
maan scheen helder en hij beschouwde het ding, welks he- 
stemming niet moeijelijk te raden was, met oplettendheid. 
Hij legde het bedaard op zijne plaats , om de uitbarsting af 
te wachten , die er weldra op volgde ; voorzigtig liet hij 
de gebarsten stukken liggen en snelde weg, om zijne. mak- 
kers het onschatbare geheim mede te deelen. Smos vermoedde 
niets van het onweder, hetwelk onheilspellend boven zijn 
hoofd te zamen trok: eenige dagen daarna, het kan om- 
streeks tien uur zijn geweest, ging bij op nieuw naar het 
bosch om fazanten te schieten. 

Eusrmus legde naar gewoonte zijne donderbussen ne- 
der en ijlde vervolgens naar zijnen vader, die onder eenen 
eik stond, op welks takken zich in het maanlicht duidelijk 
een fazanten-haan vertoonde, Bedaard wachtte hij den knal 
van een der gelegde bussen af, legde eenigen tijd daarna 
aan en schoot den fazant naar beneden, waarop hij zijn 
geweer weder laadde. Naauwelijks was hij gereed, toen 
hem eene stem uit het bosch te gemoet schreeuwde : » Sta! 
geef uw geweer over! leg de wapens af!” 

IJlings vlugtte hij near eene andere zijde, toen hem van dien 
kant ook een » Sta!” werd toegegraauwd. Alle uitgangen sche- 
nen bezet; waar hij zich ook heen mogt wenden , overal 
waren zijne vijanden; te vergeefs zocht kij te ontvlug- 
ten; plotseling viel een schot en een kogel floot hem dist 
langs het hoofd. 

»Loo, zoo!” bromde Suon, vis het zoo gemeend 7” en 

19 
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loerde zorgvuldig rondom zich heen. — Achter een 
struik zag hij eene gedaante zich bewegen ; deze werd 
duidelijker en hij konde eenen koninklijken jager herkennen , 
die op hem aanlegde; snel viel hij op eene knie neder, en 
in een oogenblik knalde het schot en de kogel floot over 

hem heen , — doch de ongelukkige schutter had geen tijd meer 

zijne buks van den schouder te nemen; een kogel van Simon 
velde hem neder. — Hoe langer hoe naauwer sloten de ko- 

ninklijke jagers den strooper in , die besloten scheen, lie- 

ver te sterven, dan in de handen zijner vijanden te vallen. 

Met oplettend loerende oogen stond Eucrmus naast zijnen 

vader, terwijl deze op nieuws zijn geweer laadde ; doch we- 

der viel er een schot en de arme knaap gevoelde zijnen 

linker arm verbrijzeld. Dat verschrikte nogtans den moedi- 

gen knaap niet, schielijk keerde hij zich om en zag in het 

maanlicht eenen koninklijken jager, die op eenen afstand 

van fen naastenbij vijftig passen, eene kleine sloot in het 

bosch ijlings oversprong, om digter bij hen te komen, in 

wiens nabijheid eene wolk van kruitdamp te zien was. De 

knaap legde met eene hand aan , schoot ,en zijn vijand lag 

in doodsstrijd op het gras. 

Spoedig maakte Smon van de hierdoor ontstane ruimte 

gebruik en zocht te ontvlugten ; de koninklijke jagers scho- 

ten hem achter na, en een kogel wondde hem ligt aan de 

schouder , hetwelk echter niet genoegzaam was om zijne 

vlugt te beletten. De beide nog overige koninklijke jagers, 

waarvan een Pierre Lemaire was, zaten hem op de hie- 

len. 

»Sta, laffe hond!” schreeuwde Pierre, en een schot van 

de jagers vergezelde, hoewel zonder gevolg , dezen uit- 

roep. 

Smox, dien slechts woede en wraak dreef , keerde zich 

schielijk om en legde op Prerre aan , doch voor dat hij neg 
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aftrok , bekwam hij van dezen een schot in de borst. Hij 

waggelde en moest op zijn geweer leunen : juichend vlogen 

zijne vervolgers op hem aan , doch Eucrnws schoot en Pierre 

zonk kermend op den grond. 

»Ik ben gekwetst, Eucemwus,” zeide Snton ; vred u, laat 

mij hier! red u, zeg ik.” 

»Ik blijf bij u, vader !’zeide de knaap; »leun op mijnen 

regter schouder ; wij ontkomen het; Pierre heb ik neder- 

geschoten, er is er nog maar een, die ons vervolgt.” 

»Kom dan! — o, die schurk! dat is geen kogel , dat 

is schroot !” kermde Son, 

Hij gevoelde hoe zijne krachten hem begaven, doch 

het zien van licht in zijne hut gaf hem nieuwen moed; hij 

sleepte zich voort tot aan de deur, op welker drempel hij 

in enmagt nederzonk, 

Maria was doodelijk verschrikt , toen zij haren vader en 

haren broeder in dezen toestand aanschouwde; zij dacht 

aan Bexor, en de akeligste gissingen rezen in hare ziel op. 

Met behulp van haren broeder legde zij den doodelijk ge- 

wonden vader op zijn bed. Het belemmerend ademhalen ver- 

ried haar, dat er nog leven in hem was, misschien was er 

nog hulp mogelijk. Zij snelt de deur uit naar den » vrolijken 

jager,’ waar zij den ouden Grermau uit het bed klopte, 

» Pots mammelukken en kozakken ! dat is een vervloekte 
khd 

historie ? zij hebben hem toch betrapt „” zeide deze , terwijl 

hij zich haastig aankleedde ; »nu een gekwetst man is nog 

geen dood man; ik heb wel tienmaal zóó gelegen , dat men 

geen stuiver voor mijn leven zou gegeven hebben, en toch 

ben ik nog frisch en gezond.” 

Hij klom den trap op en klopte aan eene kamer, waarin 

een veearts overnachtte , die bij toeval in dien omtrek 

practijk uitoefende, 

„leer doctor! staop! schielijk ! — hoor toch , er is eem 

19 
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ongeluk gebeurd , misschien kunt gij nog helpen — het is 

hezelfde , of het paarden- of menscheuknoken zijn; een ko= 

gel vermorzelt den een zoo wel als den ander.” 

De veearts stond schielijk op en begaf zich met Germiau 

en de weenende Maria naar Sons hut. Simor lag op zijn 

leger uitgestrekt; de buks, welke Eucexmus hem had moeten 

overgeven , lag schuins over zijn bed en hij hield die met 

beide handen krampachtig omvat. De houden kropen jan- 

kend rondom zijn leger, hetwelk van bloed droop. 

De veearts onderzocht de wonden en haalde heimelijk te- 

gen Germrau de schouders op, terwijl hij zacht zeide: » Het 

is met hem gedaan; het is veel, wanneer hij den morgen 

beleeft ; alle verband is nutteloos, ik kan hem niet helpen, 

maar wel pija veroorzaken.” Niettegenstaande deed hij eene 

poging het gekapte lood er uit te halen , doch hij gaf het op, 

daar hij vreesde, dat de zieke onder zijae handen dood mogt 

blijven. Hij legde er haastig een verband op , hetwelk slechts 

het bloed stelpte, waarop hij den linkerarm vau Eucexws 

onderzocht en hem zorgvuldig verbond. »Gij zijt er nog 
‚ gelukkig afgekomen „kleine, zeide hij tot hem ; »de kogel 

heeft ket been naauwelijks aangeraakt.” 

Ondertusschen had Germau broksgewijs de toedragt der 

zaak aan Eucenws ontlokt, en toen hij hoorde, dat drie op- 

passers der koninklijke jagt gedood of gekwetst waren ge- 

worden , liet hij zich naauwkeurig het slagveld beschrijven , 

en trok den doetor met zich mede , om hulp te verieenen. 

Op de plaats aangekomen , vonden zij daar reeds vele bewo- 

ners van Noisy verzameld, welke deels door de buitengewoon 

talrijke en spoedig op elkander volgende schoten , daarheen 

gelokt, deels door den ongekwetst gebleven oppasser der 

koninklijke jagt tot hulp zijner makkers waren gehaald ge- 

worden. Twee derzelven waren dood , doch Pirkne Lenamrs 

bad slechts eeu schot im den enkel bekomen, dat hem op 
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den grond strekte, en hij werd naar het dorp gebragt , 

waar de doktor hem verbond. 

Everxies en Maria bragten al wakende eenen treurigen 

nackt door, aan het bed van hunnen met den dood wor- 

stelenden vader, die volkomen bewusteloos nederlag. Marra 

konde van Evcexmvs niets zekers vernemen, of Brxorr bij de 

koninklijke jagers was geweest; zij verkeerde in onuitspreke- 

lijken angst. Was hij de moordenaar van haren vader? was 

hij door dezen vermoord? Deze vragen kwelden haar onbe- 

schrijfelijk. Toen eindelijk de dag aanbrak, kwam Germrav 

terug, om naar den toestand van zijnen ouden krijgsmakker 

te vernemen. Hij nam Mama ter zijde en zeide : »Arm 

kind! nu, gij zult niet verlaten zijn, al sterft ook uw va- 

der! — De oude Germrav zal uw vader zijn! — Uw Besar 

was er niet bij ; hij wilde met de anderen niet mede doen — 

zie, dat bevalt mij in den knaap.” 

Marsa viel een steen van het hart. — Alles wat mogelijk 

was, werd aangewend, den zieke tot zijne kennis terug 

te brengen; doch hij opende de oogen niet en een ver- 

ontrustend rogchelen liet zich hooren; hij had den geheelen 

nacht de buks niet los gelaten en het gelukte niet, cie uit 

zijne handen, die dezelve krampachtig omspannen hielden , 

los te wringen. 

Met een ontsteld gelaat trad Berormr binnen; de honden 

lieten hem knorrend hunne tanden zien , en legden zich voor 

het bed van hunnen’ stervenden meester , even als of zij 

hem wilden beschermen. Bij het eerste geluid van Bexoir's 

stem opende Simon de oogen; hij staarde hem woest aan, 

zijn adem joeg sneller, en de bleeke wangen kleurden zich 

rood ; hij wilde spreken , doch hij konde dit niet. Vervol- 

gens lag hij een oogenblik stil, onafgewend zijnen vertoorn- 

den blik op Bexorr gerigt; plotseling hief hij zich met 

inspanning van al zijne krachten in het bed op, spande 
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den haan zijner buks, legde op Bexoir aan , trok, doch 

de buks weigerde. Levenloos zonk Smmox achterover op 

het bed , en de buks ontviel aan zijne hand, B 

Sion was reeds lang op eene schaduwrijke plaats in het 

bosch begraven; Bexoir had er voor gezorgd en Mara leefde 

bij den ouden Germav, die het verlatene meisje tot zich 

had genomen. De tijd troostte haar over het verlies van 

haren vader en Bexorr gaf zich op alle mogelijke wijze moeite, 

haar met medehulp van Germav dit verlies te doen vergeten. 

De dood van Simox had den jeugdigen oppasser der konink= 

lijke jagt van zijn woord ontslagen; verstandige menschen 

ontnamen Maria ook den laatsten twijfel en weldra volgde 

zij haren minnaar als echtgenoote in zijne jagershut. 

Het volgend jaar was het weder drijfjagt in het bosch 

bij Noisy. Het drijven wilde niet zoo goed gelukken als 

het vorige jaar, en de koning zeide niet, »dat was zoo 

mooi P* doch hij was verdrietig, en Snrox, die destijds de 

drijvers zoo goed bestuurd had, kwam hem in de gedachten. 

» Waarom heeft Sito Larcuem het opzigt niet over de 

drijvers?’ vraagde de koning aan den graaf R... »wat 

voert dit zonderling mensch uit? leest hij nog altijd in de 

Constitutionnel 2 

»Ach, uwe majesteit,’ antwoordde de graaf; »hij heeft 

zijnen onverbeterlijken smaak voor de koninklijke fazanten met 

den dood betaald; wanneer ik mij niet vergis, zoo staat 

uwe majesteit op zijn graf.” 
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De koning ondervroeg, en de graaf verhaalde den afloop 

der zaak. Toen hij geëindigd had, zeide de koning , terwijl 

hij de hand op den schouder van den graaf lag: 

Dat verwondert mij niet, graaf; deze mensch dreef de 

vrijzinnigheid op zijne wijze ; hij zag zoo vele regten aan- 

grijpen ; hij las zulke fraaije redevoeringen, waarin men 

den diefstal predikt en dien met het woord »geërfd ,” ver- 

schoont, den diefstal van de door eeuwen geheiligde magt ; 

welke verhevene grondbeginselen en leerstellingen de arme 

duivel, die niets met de hooge kringen der staatkundige be- 

langen te maken had, toepaste op dingen, die hem nader 

ter harte gingen. Hij hield zich aan het wild des konings, 

gelijk anderen aan zijne kroon. — Ach graaf, onze woor- 

denscheppers en gedachtensmeders stichten veel onheil.” 

„En misschien Sire, zullen zij de eersten zijn, wien het 

berouwen zal.” 

In dezen oogenblik kondigde het Hu! Hu! der drijvers 

het naderende wild aan. De koning nam zijn geweer en de 

jagt werd voortgezet. 

rd OD dee — 
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emand komt des morgens voorbij het hek van zeker bui- 

tentje, toen juist de eigenaar, een miserabele schutter , 

met zijnen polsdrager naar buiten treedt, om ter jagt te 

gaan; doch vóór dat zij zich in het veld begeven, ziet hij 

den polsdrager twee patrijzen uit de weitasch te voorschijn 

halen, en die aan de daartoe bestemde lissen, op de tasch 

hangen, 

F. A Ve 
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DE WILDE KALKOEN. 

Meleagris Gallopavo. (Linn.) 
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CH. L, BONAPARTE. (1). 

(Vertaling uit de Continuation of Wilson's American Or- 
nithology. Philadelphia, 1825, folio, deel [.) 

Kk nnn 

Het geboorteland van den wilden kalkoen strekt zich uit 

van het Noord-westelijk gedeelte der Vereenigde Staten, tot 

(1) Deze verhandeling, welke als een meesterstuk van waar- 
neming en daarstelling, te allen tijde hare waarde zal blijven 

behouden, werd door den schrijver opgesteld, toen hij naau- 

welijks zijn twee en twintigste jaar had bereikt. Het is be- 

kend, dat hij tot den huidigen dag, met onvermoeiden ijver 

is voortgegaan, de natuurlijke historie te beoefenen, en thans 

een der eerste rangen onder de levende Zoölogen bekleedt. Zijne 

bemoeijingen in dit vak kunnen ten voorbeelde strekken, hoe 
verre het een bloot liefhebber der wetenschap, door volharding , 

kan brengen. — De beschrijving van den vogel zelven hebben 
wij, als minder belangrijk voor den jagtliefhebber, weggelaten. 

Er zijn daarentegen bijgevoegd eenige noten door sir W. Jarvinz, 

in zijne uitgaaf van de werken van Waizson,; Edinburgh, 60., 

3de deel, bldz. 335 en verv. gegeven. 

Rep. 
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de landengte van Panama; zuidelijker komt hij niet voor, 

niettegenstaande de verzekering van sommige schrijvers , die 

hem met de Pauhis verward hebben. — In Canada, en in 

de thans sterk bevolkte gedeelten der Vereenigde Staten , 

kwamen de wilde kalkoenen vroeger in menigte voor; maar, 

even als de indiaan en de buffel, hebben zij moeten on- 

derdoen voor de vernielende en dikwijls brooddronken uit- 

geoefende behendigheid van de blankhuidige volkplanters, en 

een toevlugtsoord moeten zoeken in de meest binnenwaarts 

gelegen gedeelten. — Hoewel zij ongaarne en als het ware 

met weigerende schreden de plaats lrunner geboorte verlaten , 

zoo zal echter, door de sterk toenemende volkplantingen , de 

tijd spoedig komen, dat de jager den wilden kalkoen te 

vergeefs zal opsporen. 

Wij hebben niets verzuimd ten einde uit verschillende ge- 

deelten der Vereenigde Staten narigten omtrent deze be- 

langrijke vogelsoort te bekomen, en bijgestaan door den 

ijver en de welwillendheid van verschillende personen, die 

in meer of mindere. mate onze kennis aangaande dit onder- 

werp hebben vermeerderd, betuigen wij hun daarvoor onzen 

opregten dank. — Het strekt ons tot een bijzonder genoe- 

gen, hulde te doen aan de medewerking van den heer Jour 

J. Aupvron, van wien wij een omstandig verhaal hebben 

ontvangen, dat een aantal belangrijke , door hem verzamelde 

aanteekeningen omtrent dezen vogel bevat, gedurende zijne 

twintigjarige beoefening der ornithologie, volgens het eenige 

van dwaling en tegenspraak vrije boek, het boek der na- 

tuur! — Zijne opmerkingen, hoofdzakelijk in Kentucky en 

Louisiana gemaakt , waren het meest welkom, vermits wij 

van die streken nog geen narigt hadden bekomen; wij zijn 

“derhalve in staat gesteld, deze beschrijving van den wilden 

kalkoen met verscheidene nieuwe bijzonderheden omtrent 

zijnen aard en leyenswijze te verrijken, 
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De boschrijke gedeelten van Arkansaw, Louisiana, Ten- 

nessee en Alabama; de onbevolkfe oorden van de staten 

van Ohio, Kentucky, Indiana en Illinois; de groote uitge- 

strektheid van grond, ten noordwesten van deze staten , 

langs de Mississipi en Missouri, zoo ver als de bosschen 

zich uitstrekken, zijn overvloediger dan eenig ander ge- 

deelte van de Vereenigde Staten, met dit kostbare wild be- 

zet, dat een voornaam middel van onderhoud voor den ja- 

ger en reiziger in de wildernis uitmaakt. — Het is niet 

waarschijnlijk, dat deze vogelsoort tot aan, of over de Rocky- 

Mountains voorkomt; de Mandan-Indianen , die , voor eenige 

jaren, de stad Washington bezochten, zagen den kalkoen 

als een groot wonder aan , en bereidden er een vel van, 

om hetzelve in hun land ten toon te stellen, 

De wilde kalkoen komt in Florida, Georgië, en de Ca- 

rolina’s in matige hoeveelheid voor ; hij wordt minder over- 

vloedig gevonden ín de westelijke deelen van Virginië en 

Pensylvanië, en is, zoo hij er in de daad al voorkomt „ 

hoogst zeldzaam in de noordelijke en oostelijke gedeelten 

der Vereenigde Staten; in Nieuw-Engeland schijnt hij reeds 

sedert honderd vijftig jaren te zijn uitgeroeid. Van eene 

geloofwaardige zijde is mij echter verzekerd, dat thans nog 

wilde kalkoenen gevonden worden in de bergachtige stre- 

ken van het graafschap Sussex, in Nieuw Jersey. — Het 

meest oostelijk gedeelte van Pensylvanië, dat zij thans be- 

wonen, schijnt het graafschap Lancaster te zijn, en dik- 

„wijls worden zij gevonden in de eikenbosschen nabij Phi- 

lipsburg , in het, graafschap Clearfield. — De voorwerpen, 

die somtijds te Philadelphia en Nieuw-York ter markt ge- 

bragt worden , worden hoofdzakelijk in Pensylvanië en Nieuw 

Jersey verkregen. 

De wilde kalkoenen bepalen zich wiet bij eenig bijzonder 

voedsel ; zij eten maïs, alle soorten van beziên , vruchten , 

20% 
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grassoorten, torren, ja zelfs jonge kikvorschen en hagedissen 

worden somtijds in hunne kroppen gevonden ; maar de pecan- 

noot wordt door hen boven elke andere vrueht verkozen ; 

in het algemeen is de eikel hun lievelingsvoedsel, waardoor 

zij tevens spoedig vet worden. — 

Wanneer eenig afgelegen gedeelte van het land eene 

overgroote menigte van eikels voortbrengt, dan wordt een 

groot aantal kalkoenen uit hunne gewone verblijfplaatsen 

in de omliggende streken, daarheen gelokt. Zij verzamelen 

zich omstreeks het begin van Oetober troepsgewijze, en be- 

geven zich- naar de vruchtbare lage streken. In dat jaarge- 

tijde zijn zij in groote menigte langs de Ohio en Mississipt 

aanwezig. De Indianen noemen den tijd van deze plotse- 

linge verhuizing, de Kalkoen-maand. 

. De hanen vereenigen zich tot vlugten van tien tot hon- 

derd stuks, en zoeken hun voedsel afgezonderd van de hen- 

nen; terwijl deze, óf alléén met hunne, dan reeds bijna 

volwassen jongen, óf met andere wijfjes en hare broed- 

sels , koppels vormen van somtijds zeventig of tachtig stuks, 

en alzoo aan de oude hanen trachten weêrstand te bieden , 

vermits die, bij voorkomende gelegenheid, de jongen aan- 

vallen en dooden, door herhaald pikken op den kop. 

Alle deze koppels trekken nogtans in dezelfde rigting, 

en dat wel loopende, tenzij zij genoodzaakt worden om op 

te vliegen, ten einde den jagthond te ontkomen, of dat 

eene breede rivier hun leopen stuit. — Wanneer zij die 

willen overtrekken, dan zoeken zij de meest verhevene 

plaats op, ten einde zekerder van hunne vlugt te zijn; en 

hier vertoeven zij somtijds langer dan een dag, ten einde 

als het ware te beraadslagen, of om zich tot zulk een’ ge- 

vaarvollen overtogt voor te bereiden. — Gedurende dezen 

tijd kakelen de hanen met geweld en pronken met veel 

deftigheid, even als of zij hunne makkers wilden aanmoedi- 
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gen en hen met-den hoogsten graad van stoutmoedigheid be- 

zielen; de wijfjes en jongen geven zich het trotsche voorko= 

men der hanen door het uitspreiden van den staart en het 

statig rondloopen. 

Eindelijk bestijgt de menigte de hoogste boomen, van 

waar zij, op een bekend geluid van den aanvoerder, ge- 

zamenlijk naar den tegenovergelegen oever vliegen. — Zelfs 

wanneer de rivier breeder dan eene mijl is, vliegen de oude 

en vette kalkoeren er zonder moeite over; maar de jongen 

en zij , die slecht in staat zijn, vallen gewoonlijk vóór dat zij 

aan land zijn, en zijn alzoo genoodzaakt om voor hun le- 

vensbehoud te zwemmen ; zij doen dit zeer behendig , hun- 

nen staart tot steun uitspreidende, de vleugels digt aan het 

ligchaam aansluitende, den nek vooruit stekende, en de 

pooten als eene eend gebruikende, — Indien zij, aldus zoe- 

kende het land te bereiken, een’ hoogen of steilen kant 

naderen, maken zij een einde aan-hun pogen, en laten 

zich om krachten te winnen, gedurende een’ korten tijd 

met den stroom medevoeren , om daarna met eene hevige 

inspanning het water te ontvlugten. Maar deze poging ge- 

schiedt niet deor allen met gewenscht gevolg ; want som= 

migen, die zich niet hoog genoeg kunnen verheffen, om den 

bovenkant van den oever te bereiken, vallen weder in het 

water en komen dan op eene droevige wijze em het le- 

ven. Terstond nadat deze vogels eene rivier gelukkig zijn 

overgetrokken , loopen zij gedurende eenigen tijd deelloos 

rond, en door dat zij alsdan zeer afgemat zijn, worden 

zij gemakkelijk door de jagers afgemaakt. 

Wanneer de kalkoenen eenmaal in hun land van over 

vloed zijn gekomen, dan verdeelen zij zich in kleine troe- 

pen, van verschillend geslacht en ouderdom door elkander 

vermengd, die , waar zij doortrekken, al de afgevallen eikels 

opvreten ; dit heeft omstreeks half November plwats, — Men 
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heeft opgemerkt, dat de kalkoenen ‚ na deze lange togten , 

zoo mak worden , dat zij zich op de plantaadjen wagen, en 
zelfs zoo nabij de boerenwoningen komen, dat zij ook de 
stallen en korenschuren bezoeken om zich te voeden: op 
deze wijze brengen zij den herfst en een gedeelte van den 

winter door, — De inwoners dooden er, gedurende dit 

jaargetijde, een groot aantal, en bewaren dezelve in be- 

vrozen toestand, ten einde op afgelegen markten te kunnen 

worden aangebragt. — Zij paren in het begin van Maart 4 

doch de hennen verlaten voor een’ korten tijd en ontwijken 

de hanen, hoewel deze haar onophoudelijk achtervolgen , 

terwijl zij een kakelend geluid doen hooren. — Haan en 

hen, roesten afzonderlijk, maar op geringen afstand , zoo dat, 

wanneer het wijfje een geluid laat hooren, elke haan, die 

het hoort, antwoordt, zoo spoedig mogelijk toon op toon 

doende volgen, eenigzins gelijk aan dat van den tammen 

kalkoen, wanneer die een ongewoon of dikwijls her- 

haald geluid hoort , maar verschillend van dat, wanneer hij 

naast de hen den staart uitspreidt en pronkt. — Op plaatsen, 

waar de kalkoenen in menigte aanwezig zijn, weêrgalmen 

somtijds bosschen van honderd mijlen groot, van het eene 

einde tot het ander, door dit bijzondere paargeluid, dat 

zij als antwoord uit hunne rustplaatsen doen hooren. — 

Dit duurt ongeveer een uur; en bij het opgaan der zon, 

komen zij in stilte van hunne zitplaatsen uit de boomen 

af, en de hanen beginnen te pronken , ten einde de be- 

wondering der hennen tot zich te trekken. 

Indien het geluid op den grond wordt gegeven , vliegen 

de hanen uit den omtrek naar de hen toe, en om het even 

of zij haar al;,dan niet zien, spreiden zij hunnen staart uit 

en pronken daar mede, werpen den kop achter over, zet- 

ten de kam en lellen op, met groote deftigheid, en doen 

hunne vleugels en overige vederen trillen, te gelijker tijd 
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eene hoeveelheid van lucht uit hunne longen uitstootende, — 

Hiermede bezig zijnde , houden zij plotseling op, ten einde 

naar de hen rond te zien, en beginnen dan weder te pron- 

ken en te blazen, zich zoo snel bewegende , als hun eigen= 

aardige gang zulks toelaat. — Gedurende dit pronken , ont- 

moeten de hanen elkander dikwijls, waardoor wanhopige 

gevechten ontstaan , waaraan slechts door den dood of de 

vlugt van den overwonnene een einde wordt gemaakt. — 

Men moet deze neiging tot vechten niet als toevallig be- 

schouwen ‚ maar als voortvloeijende uit eene wijze en voor- 

treffelijke natuurwet, die altijd het welzijn der soorten tracht 

te bevorderen, zonder acht te slaan op enkele voorwerpen. — 

Zwakheid en ontaarding zouden spoedig het kenmerk der 

dierlijke schepping worden, indien het vrouwelijk geslacht 

aan de volmaaktsten hunner soort de voorkeur niet gaf , en 

de voorregten van schoonheid niet het liefst aan den over- 

winnaar werden toegestaan; maar tengevolge van dezen 

algemeenen regel, worden de verschillende rassen van die- 

ren door zulke individus voortgeplant, die niet alleen om 

hun uiterlijk schoon bewonderd, maar meer nog om hunne 

innerlijke geestdrift en kracht moeten op prijs gesteld worden. 

Wanneer het voorwerp zijner vervolging ontdekt wordt en 

indien de hen ouder dan één jaar is, pronkt zij ook en 

legt hevigen lust tot paren aan den dag; zij loopt trotsch 

rond om den pronkenden haan, en plotseling hare vleugels 

openende begeeft zij zich tot hem, als het ware om een 

einde aan zijn dralen te maken, en zich ter aarde lig- 

gende , ontvangt zij zijne langzame liefkozingen. — Vindt 

hij echter eene jonge hen, dan gedraagt hij zich geheel 

anders, en zijne bewegingen zijn zeer snel ; somtijds zich in 

de lucht verheffende, vliegt hij een korten tijd kringsge- 

wijze; en op het punt van op te vliegen, laat hij, met 

snelheid loopende, gedurende een afstand van acht tot tien 
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schreden zijne vleugels hangen, van tijd tot tijd de vrees- 

achtige hen naderende, en haar vervolgende, tot dat zij 

zich aan zijne begeerte overgeeft. — Aldus zijn zij voor 

het jaar gepaard , alhoewel de haan zich piet uitsluitend tot 

eene hen bepaalt, want bij voorkomende gelegenheid, ont- 

ziet hij zich niet, zijne opmerkzaamheid en liefkozingen op 

verschillende hennen uit te strekken. — 

De alzoo verzamelde hennen volgen den haan en roesten 

in zijne onmiddellijke nabijheid, ja somtijds op denzelf= 

den boom, tot dat zij beginnen te leggen, als wanneer zij 

hare levenswijze veranderen, ten einde hare eijeren voor 

den haan te beveiligen, die dezelve, wanneer hij daartoe 

in de gelegenheid komt, gewoonlijk vernielt, opdat het 

wijfje aan zijne liefkozingen niet zoude onttrokken worden, 

Gedurende dezen tijd ontwijken de hennen de hanen gedu- 

rende het grootste gedeelte van den dag; de laatsten wor- 

den traag en stil, laten elkander ongemoeid , en houden zoo 

geheel op met kraaijen, dat de hennen genoodzaakt wor- 

den, hen te voorkomen en bijza onophoudelijk kakelen, — 

Men ziet dan dikwijls, dat het wijfje den haan aanhaalt en 

diens eigenaardige houdingen nabootst, ten einde zijne 

liefde aan te vuren. 

De hanen, zelfs in de roest, pronken en kraaijen som- 

tijds, doch steken gemeenlijk slechts den staart op, en 

blazen, waarna de staart en de overige vederen terstond 

weder worden nedergelaten. — Des nachts bij helderen ma- 

neschijn , wanneer de broeitijd bijna voorbij is, herhalen 

zij dit bij tusschenpozen van weinige minuten, gedurende 

verscheidene uren, zonder van hunne zitplaatsen op te staan. 

Haan en hen verlaten nu elkander ; de hanen, thans zeer 

mager, houden geheel op met kraaijen en verbergen zich 

achter omvergevallene boomen, in afgelegene gedeelten van 

het woud, of in ontoegankelijke plaatsen in de biezen. 
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Zij verlaten alsdan ongaarne hun schuiloord, en men kan 

hen gemakkelijk naderen, tot dat zij in de snelheid van 

hun loopen hun behoud zoeken; voor den jager zijn zij ge- 

durende dien tijd van geene waarde, als zijnde zeer mager 

en vol teken. — Door zich aldus te verbergen, weinig be- 

weging te doen, en verschillende grassoorten tot voedsel te 

gebruiken, krijgen zij spoedig hun vleesch en hunne krach- 

ten terug, verzamelen zich dan en beginnen op nieuw rond 

te zwerven. 

Omtrent het midden van April, wanneer het weder droog 

is, zoekt het wijfje eene geschikte plaats om hare eijeren 

te leggen , beveiligd tegen overstrooming, en zoo goed mo- 

gelijk verborgen voor het altijd loerende oog van den kraai ; 

deze slimme vogel bespiedt de hen, terwijl zij zich naar het 

nest begeeft, en de kostbare bergplaats ontdekt hebbende, 

wacht hij tot hare afwezigheid, en sleept de eijeren één 

voor één weg, ten einde die op zijn gemak te kunnen 

verslinden, — Het nest ligt op den grond, of op eene droo- 

ge hoogte, in den top van een in vollen bloei omverge- 

waaiden boom, onder een digten struik van den azijnboom , 

of aan den voet van een boomstronk; het is zeer eenvou- 

dig en bestaat slechts uit dorre bladeren. De hen legt 

daarin somtijds twintig, maar gewoonlijk niet meer dan vijf- 

tien eijeren; deze zijn witachtig, met rood bruine stip- 

pen, even als die van den tammen kalkoen. De wijze van 

broeden , het aantal van eijeren en de broeitijd schijnen door 

geheel de Vereenigde Staten dezelfde te zijn, vermits ik de- 

zelfde inlichtingen daaromtrent , zoo wel uit de noordelijke stre- 

ken, als van de meest zuidelijke van Florida , Louisiana en de 

westelijk gelegen wildernissen van Missouri, heb ontvangen. 

De hen nadert haar nest altijd met groote omzigtigheid , 

en tracht, zoo dikwijls mogelijk, haren weg daarheen te ver- 

anderen ; wanneer zij het verlaat, bedekt zij het geheel en 
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al met dorre bladeren , waardoor zij het zoo kunstig weet 

te verbergen, dat het dikwijls moeijelijk is, de juiste plaats 

daarvan te bepalen, al heeft men het haar vooraf zien 

doen ; van daar dan ook de reden , dat weinig nesten ge- 

vonden worden, en zoo dit al geschiedt, is zulks meestal 

door dat de hen bij toeval er van verjaagd wordt , of door 

het vinden der gebroken schalen , die door eenigen slimmen 

lynx, vos of kraai zijn achtergelaten. — Wanneer de hen 

legt of broedt , wordt zij niet gemakkelijk door eenig drei- 

gend gevaar verjaagd, maar indien een vijand verschijnt, 

drukt zij zich zoo laag mogelijk , en laat hem voorbijgaan.— 

De heer Aupuson verhaalt eene omstandigheid, waaruit men 

zien kan, hoeveel slimheid zij bij zulke gelegenheden aan 

den dag legt; — hij had namelijk eene broedende hen ont- 

dekt en merkte op, dat, wanneer hij zorgeloos floot of 

in zich zelven sprak , hij alsdan tot vijf of zes voet het nest 

konde naderen ; maar indien hij voorzigtig vooruitging, 

verliet de hen het nest reeds op eenen afstand van twintig 

schreden, liep ongeveer twintig of dertig ellen ver weg, 

met uitgespreiden staart, nam dan eenen deftigen gang aan, 

en stond bij elke schrede stil, van tijd tot tijd een klok- 

kend geluid uitende. — Zelden verlaten zij het nest , wan- 

neer zij door een mensch er afgejaagd zijn , maar wanneer 

eene slang of ander dier een ei mogt uitzuigen, verlaat de 

hen alle de overigen. 

Wanneer de eijeren uitgehaald worden , zoekt zij den haan 

wederom op en begint op nieuw te leggen , hoewel zij ge- 

woonlijk slechts éénmaal ’s jaars leggen en broeden. — 

Somtijds vereenigen zich verscheidene hennen, misschien 

voor onderlinge veiligheid , en leggen in één nest en broe- 

den gezamenlijk, — De heer Aupusox vond eens drie hen- 

nen , zittende op twee en veertig eijeren. In zoodanig ge- 

val wordt het nest altijd door ééne hen bewaakt , zoodat 
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geen kraai noch raaf ; noch zelfs een bunsing hetzelve durft 

te naderen. 

Wanneer de eijeren op het uitkomen zijn, zal de hen de- 

zelve niet verlaten; zij duldt zelfs, dat men eene omheining 

om het nest maakt en haar insluit, liever dan van haren 

pligt af te wijken. De heer Avpvzon heeft aldus het uitko- 

men van een broedsel gadegeslagen , terwijl hij trachtte de 

jongen en de moeder te beveiligen. — »Ik heb,” zoo ver- 

haalt hij, »mij op zeer korten afstand verscholen, en zag 

haar voorzigtig van de eijeren oprijzen, angstig naar dezelve 

kijken, klokken met een geluid, der moeder bij zulke om- 

standigheden bijzonder eigen, elken gebroken halven dop 

voorzigtig wegnemen en met haren bek de kiekens liefkozen 

en pluizen, die reeds trachtten het nest te verlaten.” 

Wanneer het broeden voorbij is en de moeder met de 

kiekens het nest gaat verlaten, schudt zij zich sterk, 

schikt hare buikvederen met haren bek en krijgt een geheel 

ander voorkomen; zij slaat de oogen afwisselend op- en. 

zijwaarts, steekt den hals vooruit in alle rigtingen om roof- 

vogels of andere vijanden te ontdekken ; hare vleugels zijn 

gedeeltelijk uitgespreid, en zij klokt nu en dan, ten einde 

hare jongen bij zich te verzamelen. — Zij gaan langzaam 

vooruit, en vermits zij meest op den namiddag uitkomen , 

gaan zij niet zelden den eersten nacht weder in het nest 

doorbrengen. Zoo lang zij zeer klein zijn, voert de moeder 

hen naar drooge plaatsen, even als of zij begrip had, dat 

vochtigheid hen zeer nadeelig zoude zijn, vermits zij alsdan 

geen ander kleedsel hebben dan een zeer fijn harig dons, — 

In regenachtige saizoenen zijn de wilde kalkoenen zeer 

schaars , vermits de jongen zelden in het leven blijven, na- 

dat zij eens doornat zijn geweest. 

Na verloop, ongeveer van twee weken, verlaten de jon- 

gen de plaats, waar zij voorheen onder de moeder hadden 
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geroest, en volgen haar naar eenigen lagen , grooten boom- 

tak, waar zij alsdan onder de breede gekromde vleugels 

der wakende hen, den nacht doorbrengen. — Zij zoeken 

alsnu bij dag de opene velden op, ten einde wilde aard- 

beziën, de vruchten van genever- en doornstruiken en 

sprinkhanen te zoeken; zij verschaffen zich alzoo een over- 

vloedig voedsel en genieten den invloed der koesterende 

zon. Zij baden zich dikwijls in het gulle zand en mieren- 

hoopen , ten einde de losse schillen der aangroeijende vede- 

ren te verliezen en zich van ongedierte te zuiveren, 

De jonge kalkoenen groeijen sterk, en reeds in Augustus, 

wanneer verscheidene broedsels zich vereenigen en door de 

ouden naar de bosschen worden gevoerd , zijn zij reeds vol- 

komen in staat, om zich tegen onverwachte aanvallen van 

wolven, vossen, lynxen en zelfs Coegoears (1) te verdedi- 

gen, daar zij, bijgestaan door hunne sterke pooten, 

zich zeer spoedig van den grond verheffen en de bovenste 

takken van hooge boomen kunnen bereiken. — Onder hunne 

talrijke vijanden nemen de dag- en nacht-roofvogels de eerste 

plaats in, even als de lynx (Felis rufa), die hunne eijeren 

uitzuigt en zeer behendig de ouden zoowel als de jongen 

weet te bespringen; hij volgt hen eerst op korten afstand 

ten einde zich van hunne rigting te verzekeren, en dan 

plotseling eene kringvormige beweging makende, plaatst hij 

zich in eene loerende houding voor hen, en wacht tot dat 

hij met een’ enkelen sprong zijn slagtoffer kan bereiken. 

Barrram verhaalt de volgende omstandigheid : » Op eenigen 

afstand eene vlugt kalkoenen ontdekt hebbende, naderde 

ik hen met groote voorzigtigheid ; en een’ grooten haan uit- 

gezocht hebbende, was ik op het punt van te schieten, toen 

(1) De zoogenoemde Amerikaansche leeuw, Felis concolor: 

Ran. 
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ik bemerkte, dat verscheidene jonge hanen zeer angstig wa- 

ren en de overigen, in hunne taal, waarschuwden voor 

een’ dreigenden vijand , dien ik, zeer behendig hen nade- 

rende , achter een’ grooten boomstam, op eenen afstand van 

ongeveer twintig ellen ontdekte. — Deze slimme jager was 

een groote sterke wilde kat of lynx: hij zag mij en scheen 

mijne bewegingen gade te slaan, als of hij besloten had, 

den heerlijken buit vóór mij te grijpen , waarop ik terstond 

van voornemen veranderde en hem zelven tot doelwit koos. — 

Op dezen oogenblik deed mijn medgezel een schot op eeni- 

gen afstand en hierdoor werd de vlugt kalkoenen uiteen- 

gejaagd en de kat verdween spoedig.” 

Deze vogels zijn onderling bewakers van elkander, en de 

eerste, die een valk of arend ziet, geeft een noodkreet , 

waarop de aanwezigen zich terstond drukken. — Daar zij 

gewoonlijk in groot aantal te zamen roesten , op kale boom- 

takken gezeten, zoo worden zij zeer gemakkelijk ontdekt 

door de groote uilsoorten, en wanneer zij door deze wor- 

den aangevallen, weten zij, door eene eigenaardige bewe- 

ging, gemakkelijk te ontkomen. — De uil vliegt zwervende 

rondom de roestplaats , om zijne prooi uit te zoeken , maar 

niettegenstaande de bijna onhoorbare beweging zijner slag- 

pennen, verneemt het fijne oor van een der slapers spoe- 

dig het gevaar, hetwelk terstond door een’ toon aan de ge- 

heele vlugt wordt medegedeeld. Hierdoor in oproer gebragt, 

zetten zij zich hoog op de pooten om de bewegingen van 

den uil waar te nemen, die gelijk een pijl toeschietende, 

onvermijdelijk zijn doel zoude bereiken, zoo de kalkoen 

den kop niet terstond liet zakken, zich drukte en zijn 

staart over zijn’ rug uitspreidde ; de uil vliegt er dan over, 

zonder eenig nadeel aan te rigten, en op hetzelfde oogen- 

blik laat de kalkoen zich hals over kop ter aarde vallen 

waar hij voor zijn’ vijand veilig is, 



304 

Wanneer de wilde kalkoenen het minste geluid vernemen, 

verbergen zij zich in het gras en ontkomen aldus gewoonlijk 

aan den jager, of de scherpziende roofvogels, — Indien 

de jager geen hond bezit, die op deze jagt is afgerigt, zal 

hij de wilde kalkoenen te vergeefs zoeken ; men moet hen 

op korten afstand schieten, vermits zij aangeschoten zijnde , 

spoedig verdwijnen en hunne beweging versnellende, door 

eene soort van loopend vliegen , door geen jager kunnen in- 

gehaald worden. 

In de lente , wanneer de hanen door het treden der hen- 

nen zeer mager geworden zijn, gebeurt het somtijds dat 

zij overvallen worden door een’ snellen loophond , wanneer 

zij zich namelijk willen drukken en toelaten, dat de hond 

of de jager, die te paard volgt, hen grijpt. Maar volgens 

hetgeen wij van dezen vogel hebben vernomen, aarzelen 

wij niet te bevestigen , dat het verhaal van wilde kalkoenen, 

even als hazen of vossen par force te jagen, niets anders 

dan een sprookje is, vermits zoodanige jagt niet anders 

dan met zeer wisselvallige uitkomst zoude worden uitge- 

oefend. — Dikwijls gebeurt het, dat een ter kalkoenjagt af- 

gerigte hond, zijn meester verscheiden mijlen ver brengt , 

vóór dat hij denzelfden vogel voor de tweede maal uit des- 

zelfs schuilplaats kan opstooten; en dikwijls is het onmo- 

gelijk er een op te jagen, al vervolgt men hem op een 

snel paard. Wanneer het bij dooi weder sneeuwt , door- 

trekken de kalkoenen groote afstanden, en worden dikwijls 

te vergeefs door jagers vervolgd; zij hebben alsdan een’ 

Janggestrekten draf, die hen zeer gemakkelijk valt, en 

welke weinig dieren kunnen evenaren. — Dit snel loopen, 

gedurende regen of bij vochtig weder, is aan alle hoender- 

aardige vogels bijzonder eigen. 

Men kan gedurende den broeitijd de hanen gemakkelijk 

binnen den afstand van een geweerschot lokken , wanneer 
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men door een der vleugelbeenderen van den kalkoen de 

lucht met kracht heenperst, hetgeen bijna het geluid der 

hen voortbrengt ; maar de maker van dit eenvoudige werk- 

tuig moet zorgen geen verkeerd teeken te geven, want de 

kalkoenen zijn fijn van gehoor en wanneer zij dikwijls ver- 

ontrust worden, zijn zij op hunne hoede en listig. Eenigen 

zullen op het geluid antwoorden, zonder eene schrede te 

naderen , en verijdelen alzoo de pogingen van den jager, 

die moet zorgen, niet de minste beweging hoegenaamd te 

maken , vermits één oogopslag van den kalkoen al zijne 

hoop van hem te lokken , doet verdwijnen. Ook door het 

nabootsen van het geluid van den uil met banden, (Strix 

nebulosa), ontdekt men ze dadelijk in hunnen roest, vermits 

zij bij elke herhaling van dit geluid terstond kakelen en al- 

zoo gemakkelijk kunnen genaderd en tegen het aanbreken 

van den dag geschoten worden. 

De wilde kalkoenen houden zich het liefst op in de 

streek , waar zij zijn opgevoed , en keeren meestal naar de 

boomen terug , waar zij eenmaal geroest hebben. Men heeft 

vlugten gekend, die gedurende een aantal jaren op dezelfde 

plaats wederkeerden, om voedsel te gaan” zoeken, na eene 

verre reis te hebben afgelegd. Hunne rustplaats kiezen zij 

meestal op eene in de rivier uitstekende landtong, waar 

hooge boomen aanwezig zijn. Wanneer zij zich door een 

aanhoudend kakelen hebben verzameld, begeven zij zich 

in stilte naar hun nachtverblijf, en gaan digt naast elkan- 

der op de takken zitten : wanneer men somtijds het groote 

aantal , dat alsdan vergaderd is, ziet, zoude men meenen, 

dat het de algemeene verzamelplaats van de geheele nabuur- 

schap was. — Maar hoe verborgen of ongenaakbaar zij 

hunne rustplaats ook kiezen, niets kan hen voor den ijve- 

rigen en slimmen jager beveiligen, die, wanneer zij allen 

stil nedergezeten zijn, zich naar eene, door hem op den 
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dag reeds uitgezochta, standplaats begeeft, en hen gemak- 

kelijk nederschiet, wanneer hij door de opkomende maan 

daartoe in staat wordt gesteld, en wanneer hij voorzigtig 

eerst diegenen schiet, die op de laagste takken zitten; dan 

krijgt hij zeer gemakkelijk de geheele vlugt: want noch de 

aanwezigheid van den jager, noch het knallen van zijn ge- 

weer , verontrust de kalkoenen, alhoewel het verschijnen 

van eenen enkelen uil voldoende zoude zijn om de geheele 

vlugt in opschudding te brengen; het wegvallen hunner 

makkers naast hunne zijden doet hen slechts een brommend 

geluid uiten, hetwelk meer het gevolg van verwondering, 

dan wel van angst schijnt te zijn. — Deze gemaakte zor- 

geloosheid en minachting van gevaar, terwijl zij in den 

roest zijn, is allen Noord-Amerikaanschen hoendersoorten 

eigen. 

De meest gewone wijze om kalkoenen te vangen, geschiedt 

in omheiningen, van zoden gemaakt, van boven bedekt , 

en met eenen doorgang in de aarde onder eene der zijden , 

juist zoo groot, dat een dezer dieren, terwijl hij bukt, er 

door heen kan, — Men kiest hiertoe gewoonlijk eene af- 

hellende plaats, en de doorgang wordt aan de lage zijde 

gemaakt, naar buiten wijd uitlopende. Nadat deze voor- 

bereidselen gemaakt zijn, strooit men turksche tarwe op 

eenigen afstand rondom den toestel, om de vlugt te lok- 

ken, die het graan oppikkende, langzamerhand naar den 

doorgang geleid wordt, en van daar in de omheining , waar 

eene genoegzame hoeveelheid tarwe aanwezig is, om den 

vooruitgaanden kalkoen lang genoeg bezig te houden, tot dat 

het grootste gedeelte der vlugt er in is gekomen. — Wan- 

neer zij naar boven zien en gewaar worden, dat zij gevan- 

gen zijn, zijn al hunne pogingen om te ontkomen, vruch- 

teloos , daar zij geen begrip hebben om laag genoeg te buk- 

ken , ten einde er weder uit te geraken, op dezelfde wijze , al 
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zij er in kwamen, en worden alzeo een gemakkelijke buit, 

niet alleen voor jagers, maar zelfs voor jongens op de 

völkplantingen langs de grenzen. 

Naar mate van overvloed of gebrek aan voedsel, en 

deszelfs goede of slechte zelfstandigheid , zijn de kalkoenen 

klein of groot, mager of vet , en van eenen voortreffelijken of 

zeer gewonen smaak ; over het ‘algemeen is hun vleesch fijn- 

der , malscher en beter van smaak, dan dat van den tammen 

kalkoen ; — zij zijn in den besten staat in het laatst van den 

herfst of in het begin van den winter. — De Indianen stel- 

len ze zoo hoog op prijs, dat zij hen, gebraden zijnde, 

»een geregt voor den blankhuidigen” noemen , en hetzelve 

aan vreemdelingen aanbieden, als het beste, dat zij kunnen 

voorzetten. — Hetschijnt, dat de wilde kalkoen in Mexico 

niet zulk krachtig voedsel kan verkrijgen, als in de Ver- 

eenigde Staten; ten minste Hervanprez verzekert ons, dat hun 

vleesch taaijer en in alle opzigten minder smakelijk is , dan 

dat der tammen. 

De Indianen gebruiken hunne staarten veel als waaijers ; 

de vrouwen werken de vederen met veel kunst op een dun 

weefsel, dat gemaakt wordt van den bast van den berken- 

boom , terwijl zij deze zóó schikken, dat de onderkant naar bin- 

nen valt en de schitterende bovenzijde alleen aan het oog is 

blootgesteld. — Er is een stuk van zoodanig kleed in het 

museum te Philadelphia; men heeft het bij het lijk eener 

Indiaansche vrouw, in de groote salpeter-grot van Ken- 

tucky gevonden. 

Het geschenk van dezen edelen vogel neemt eene voor- 

name plaats, onder de weldaden door Amerika aan de 

overige werelddeelen toegebragt, in , daar het ontwijfelbaar 

een der nuttigste van het vogelgeslacht is, en in staat is 

om overvloedig tot onderhoud en nut der menschen te dic- 

nen, — Alhoewel de paauw den kalkoen in uiterlijk schoon 
zl 
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overtreft „ zoo moet hij nogtans, wat het vleesch aangaat, 

verre voor hem onderdoen, vermits hetzelve, wat fijnheid 

en smakelijkheid aangaat, door geen ander wordt geëvenaard. 

Het is dan ook hierom, dat men bijna ‘bij alle natiën den 

kalkoen zoo zeer gezocht heeft, en hij met verbazende snel- 

heid door de geheele wereld is geacclimateerd , bijna overal 

een gezocht eten uitmakende. 

Daar de kalkoen oorspronkelijk van het Amerikaansche 

vaste land afstamt, zoo was hij bij de ouden onbekend, 

die hierin, even als in duizend andere zaken, een bij ons 

zeer gewoon en krachtig voedingsmiddel misten. — Lezers, 

die er onbekend mede zijn, zullen misschien verwonderd 

zijn, te vernemen, dat, alhoewel de invoering van dezen 

vogel in Europa naar evenredigheid nog niet zeer lang ge- 

leden is, zijnen oorsprong reeds sedert dien tijd is verlo- 

ren gegaan, en dat uitstekende natuurkundigen, van de 

laatstvoorgaande eeuw, die zoo veel meer nabij den tijd 

zijner eerste verschijning leefden , groote onzekerheid om- 

trent zijn geboorteland hebben aan den dag gelegd. — 

Zoo hebben b. v. Beos, Arprovanpus , Gessxen, Rau en 

anderen gemeend, dat hij oorspronkelijk van Afrika en de 

Oost-Indiën afstamde, en getracht hem in eenen of ande- 

ren kuisvogel der ouden weder te vinden. Beron en Ar- 

pROvANDUs vooronderstelden, dat oude schrijvers er gewag van 

hadden gemaakt , maar zij vergisten zich in het parel-hoen , 

den Numida meleagris (Lixs.), die cen Afrikaansche vogel 

is, en nu reeds, zelfs in den wilden staat, in Amerika is 

genaturaliseerd , zoodat men in dat land eigenaardiger des- 

zelfs oorsprong zoude zoeken, dan dat het oude vaste land 

zich den kalkoen zoude toeëigenen. — Wij zien, in dit 

«spoedig verloren gaan van de afkomst van dezen vogel’, 

een sprekend bewijs van de ondankbare stemming van den 

mensch , die gedurende eenen geruimen tijd onregtvaardig- 

vr Md Wennekes. tate ned zet ne 
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heden en-beleedigingen als een’ schat in zijn geheugen be- 

waart, maar nalatig blijft somtijds aan groote ontvangen 

weldaden te herdenken. Het zoude vergeefsche moeite zijn, 

om de door eenige schrijvers opgeworpen bewijsgronden te 

wederleggen , waarmede zij getracht hebben , Amerika van 

haar wettig regt op dezen vogel te berooven, sedert die 

door den welsprekenden Burron zoo geheel zijn te niet ge- 

daan; — maar wij willen hier een verhaal van deszelfs 

voortgang van Amerika door Europa bijvoegen. : 

De eerste, boven allen twijfel verhevene beschrijving van 

den kalkoen, werd door Oviepo in 4525 in zijne » Geschic- 

denis over beide Indiës,” gegeven. Deze vogel werd reeds 

in het begin der zestiende eeuw, van Mexico naar Spanje 

gezonden ; van daar werd hij in 4524 in Engeland inge- 

voerd. Onder de regering van Frans Ï, werden kalkoenen 

in Frankrijk aangebragt, van waar zij over Duitschland en 

Italië verspreid werden ; nogtans waren er eenigen, wei- 

nig jaren vroeger , door de Spanjaarden in het laatstgenoemd 

land ingevoerd. — De eerste kalkoen, die in Frankrijk ge- 

geten werd, verscheen op het huwelijks-maal van Karr IX, 

in het jaar 41570. — Sedert dat tijdstip heeft men ze 

met zooveel zorg aangefokt, dat hunne spoedige toeneming in 

Engeland , zoo als oude kronijken ons melden, hen bij 

landelijke feesten verkrijgbaar stelde, en omtrent 4585 was 

het eene zeer gezochte spijs. — De Europeanen bragten hen 

naar alle hunne koloniën over, en zoo werden zij langza- 

merhand in Azië, Afrika en zelfs Oceanie ingevoerd. 

De Franschen noemden hen »Coq et Poule d’Inde”’, om- 

dat zij uit de West-Indiën afstamden. — Daarna werden zij 

»Dindon’’ genaamd, welke naam tot heden is behouden, — 

De Engelsche naam is nog slechter, daar hij het valsche 

denkbeeld doet ontstaan, dat de kalkoen uit Azië afkomstig 

is, volgens de belagchelijke , vroeger in zwang zijnde ge- 
zi% 
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woonte, elk vreemd voorwerp met den naam van Turk, 

Indiaan enz. te bestempelen, 

Alhoewel men den kalkoen gewoonlijk als een’ dommen 

vogel beschouwt, zoo schijnen evenwel zijne intellectuêle 

hoedanigheden op te lagen prijs gesteld te zijn , daar hij voor 

verschillende aandoeningen zeer vatbaar is. Indien eenig 

nieuw en opmerkelijk voorwerp de aandacht van den haan 

tot zich trekt, dan ondergaat zijn geheel uiterlijk voorkomen 

eene plotselinge en buitengewone verandering: want zijn 

vreedzaam voorkomen afleggende, rijst hij stoutmoedig op, 

zijn kop en nek zwellen, en de lellen worden, door dat zij 

zich met bloed vullen, vuurrood; hij zet zijne nek- en rug- 

vederen op, spreidt zijnen staart als een regtopstaanden 

waaijer uit, en laat de slagvederen bijna tot op den grond 

afhangen. — In die houding, laat hij een zacht brommend 

geluid hooren, en gaat met een’ ernstigen en deftigen stap 

voorwaarts , somtijds zijne schreden versnellende, en te ge- 

lijker tijd de uiterste einden zijner slagpennen met geweld 

langs den grond schurende. Gedurende deze bewegingen 

laat“ hij pu en dan een hard, afgebroken en wanklinkend 

geluid hooren, waarschijnlijk om den hoogsten graad van 

woede uit te drukken: dit geluid, hetwelk eenige overeen- 

komst heeft met “roek, oeroek , oeroek, ” herhaalt hij tot 

genoegen van een ieder, die fluit, of het gehoor van den 

vogel door eenig scherp of ongewoon geluid streelt. — Het 

verschijnen van eenig rood kleed ontsteekt zijne woede, 

en hij gaat onbevreesd op het onaangename voorwerp af, 

alle moeite aan den dag leggende, om het te vernielen of 

te verjagen. 

Zij, die den kalkoen niet in den natuurstaat hebben waar- 

genomen , hebben slechts zijne verbasterde woortbrengse- 

len gezien, die in grootte en schoonheid voor hem moeten 

onderdoen. Wel verre van door 's menschen zorg en over- 
amd 
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vloed van voedsel in zijnen tammen staat gewonnen te heb- 

ben, is deze vogel niet alléén in Europa en Azië ontaard, 

maar, wat vreemd moet schijnen , zelfs in zijn geboorteland. 

De tamme Amerikaansche kalkoen, hoewel gewoon in de 

bosschen en open velden onbeperkt rond te loopen, is in 

geen opzigt boven den bij ons in den hoenderhof levenden, 

te verkiezen, — Niettegenstaande heb ik verscheidene bij- 

zonder fraaije gezien, in het graafschap Lancaster, Pensylva- 

mie, het graafschap Sussex, Nieuw-Jersey, die men zeide, 

dat gefokt waren van een’ wilden haan en eene tamme hen. 

Dat kruisen heeft dikwijls plaats in streken, waar wilde en, 

tamme kalkoenen voorhanden zijn; en men is er van over- 

tuigd , dat zij elkander gaarne opzoeken; en zoo zeer is de 

invloed van slavernij zelfs op den kalkoen, dat de krachtige 

bewoner van het woud zijne ontaarde jongen van zijn voedsel 

en zijne hennen verjaagt, daar zij door de laatsten en hunne 

eigenaren altijd goed ontvangen worden, die wel bekend 

zijn met de voordeelen van zulk eene kennismaking. — De 

voortbrengsels van deze vermenging, worden door lekker- 

bekken zeer hoog geschat, want zij vereenigen de vetheid 

van den tammen kalkoen met den fijnen smaak van den 

wilden. — Een heer, die in het graafschap Westchester , in 

Nieuw-York, woonde, verkreeg , eenige jaren geleden , eene 

jonge wilde hen, ten einde de proef er mede te nemen; 

maar het gelukte niet, en de volgende lente verdween de 

hen. — Zij keerde in den herfst weder, gevolgd door een 

aantal kuikens; deze waren geheel schuw, maar met veel 

zorg en omzigtigheid werden zij in een hok gevangen, en de 

moeder kreeg hare vrijheid weder. — Zij bleef tot de vol- 

gende lente in de nabijheid van het kuis, verdween toen, 

en kwam in den herfst met een broedsel terug. — Dit 

heeft zij gedurende verscheidene jaren volgehouden. 

Zeer dikwijls zijn eijgren van wilden kalkoenen uit hunne 
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nesten genomen en onder tamme hennen uitgebroeid; de 

jongen behouden een gedeelte hunner wilde natuur, en 

leggen eenige kennis omtrent het verschil tusschen hen zelven 

en hunne pleegmoeder aan den dag. — De jongen , voort- 

gekomen uit eijeren van wilde kalkoenen, worden, na- 

dat zij mak gemaakt zijn, als lokvogels gebruikt, om de 

wilden te vangen, — De heer Wuren Broom, te Clearfield , 

in Pensylvanie, ving vijf of zes wilde kalkoenen, toen zij 

nog zeer klein waren, en had het geluk dezelve groot te 

brengen. — Alhoewel mak genoeg om met de tamme kal- 

koenen gevoederd te worden, en meestal in hunne nabij- 

heid, zoo behielden zij nogtans eenige van hunne oorspron- 

kelijke neigingen, daar zij afzonderlijk roestten en hooger 

dan de tammen, meestal op eenigen boomtop of op het 

hus. — Zij waren ook veel spoediger verontrust; bij de 

nadering van een’ hond, vlogen zij weg en zochten eene 

schuilplaats in nabijgelegene struiken, — Bij zulk eene gele- 

genheid vloog een hunner dwars over de Susyuehanna, en 

de eigenaar dacht, dat hij verloren zoude zijn ; ten einde hem 

weder te krijgen , zond hij een jongen met een’ tammen 

kalkoen , die losgelaten werd ter plaatse, waar de vlugteling 

was verdwenen, Dit gelukte ; zij waren spoedig bij elkander 

en de tamme vogel voerde zijnen makker mede naar 

huis. — De heer Broom heeft opgemerkt , dat de wilde kal- 

koen, bij dezelfde hoeveelheid voeder, beter groeit en ster- 

ker is, dan de tamme. 

Behalve de hierboven vermelde gekruiste broedsels , 

worden op de markten te Philadelphia en Nieuw-York, ver- 

scheidene tamme kalkoenen , van eene uitstekend fraaije me- 

taalkleur , voor wilden verkocht. Zeer dikwijls wordt een 

geoefend oog vereischt, om deze te onderscheiden; zij 

zijn minder glansrijk, en die door mij onderzocht zijn ge- 

worden, hadden eene breede witte streep aan het einde 
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der dekvederen van den staart, en eene tweede aan het uit= 

einde van den staart zelven, welke terstond hunne afkomst 

verrieden, daar de wilden het eerste kenmerk geheel mis- 

sen en het tweede noch zoo breed noch zoo helder is. — 

De wilde kalkoensche hen is meer algemeen en vroeger 

van den haarbos aan de borst voorzien , dan de tamme. — 

Het groote aantal van hennen, die dezen haarbos missen, 

heeft welligt aanleiding tot het beweren van sommige 

schrijvers gegeven, dat de hen nimmer er van voorzien is. 

De hen weegt gewoonlijk negen pond. De heer Aupugon 

heeft hennen geschoten, in den bloeitijd der aardbeziën , die 

dertien pond wogen, en sommigen waren zoo vet, dat 

zij uit den boom geschoten zijnde , zich te bersten vielen. 

De hanen verschillen meer in grootte en zwaarte (Il): vol- 

gens mededeelingen, mij uit verschillende gedeelten van de 

Vereenigde Staten geworden, kan men vijftien tot twingtig 

ponden als hunne middelbare zwaarte aannemen ; doch hanen 

van dertig ponden behooren niet onder de groote zeld- 

zaamheden , ja, men heeft mij zelfs verzekerd, dat er van 

veertig ponden zwaar bestonden. — Wat sommige opgaven 

aangaat , die deze zwaarte nog overtreffen, zoo ben ik zeer 

geneigd, deze als sprookjes te beschouwen. — De heer 

Aupveon verzekert mij, dat hij op de markt (5 Louisville er 

een’ gezien heeft, die zes en dertig pond woog ; de haar- 

bos van dezen vogel was meer dan een voet lang. Banrrau 

beschrijft een bijzonder groot en schoon exemplaar, voort- 

gekomen uit het ei van een’ wilden kalkoen, en door eene 

huishen uitgebroeid. — Wanneer deze kalkoen regt op stond, 

was zijn kop drie voet van den grond. — Het dier 

was trotsch , en scheen niet ongevoelig voor de bewonde- 

ring, die hij verwekte. 

Vele variëteiten zijn in den tammen staat, van den kal- 

koen voertgekomen ; en daarom behoeven wij niet verwon= 
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derd te zijn, dat er in deze soort een oneindig verschil van 
Kleuren heerscht. — De meest opmerkelijke verscheidenheid 
is voorzeker de gekuifde kalkoen, die zeer zeldzaam is, 

zijnde de kuif dan wit dan zwart. Somtijds komen geheel 

zwarte kalkoenen voor; minder zeldzaam geheel witte ; som- 

migen zijn bont, — In den wilden staat bestaat geen ge- 
vlekte of witte kalkoen; en wij kunnen beweren, dat een 

geheel zwarte nog nimmer is voorgekomen. (III) 

Eene tweede soort van kalkoen, Meleagris ocellata, be- 

woont Honduras, en wordt van de gewone soort gemakkelijk 

onderscheiden door zijne kleinere gestalte, glansrijker ve- 

derbos en vooral door den gevlekten staart. — Cuviem be- 

schreef hem het eerst, en later ís hij afgebeeld in het overs 

fraai werk, getiteld : »Planches colorieés” van Temminck en 

Lavcren. — Een overfraai Exemplaar heeft lang eene plaats 

bekleed in het Charleston Museum ('). 

Noor I, van de vertaling van den wilden kalkoen, Ame- 

rican. Ornith. van Ar. Wirson, pag. 555, Srog. 

Onze schrijver heeft den wilden kalkoen zoo goed en naauw- 

keurig beschreven, dat men er bijna niets, zelfs de latere 

opmerkingen van Aupunon niet, meer bij kan voegen. — 
Het schijnt genoegzaam als zeker gebleken , dat Groot-Brit- 

tanje het meest tot de invoering van dezen geschatten huis- 
vogel heeft bijgedragen; en ik laat hier de opmerkingen van 
Mr. Bexxer, over die oorspronkelijke invoering ‚ uit de 
tuinen en de menagerie der Dierkundige Vereeniging , volgen : 

„De kalkoen, door de Spanjaarden tot huisvogel gemaakt, 

schijnt zeer spoedig reeds naar Engeland te zijn overgeko- 

(*) Dit dier is nog steeds zeer zeldzâam in de verzamelingen. 

De musea van Parijs en Leiden zijn, zoo veel ons bekend is, 

de eenige op het {vaste land van Europa, waar opgezette voor- 

werpen dier soort gevonden worden, Rep, 

mn rt tn nde 
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men. Dit schijnt des te geloofelijker , daar er in dat vroege 

tijdstip , tusschen die beide groote zeevarende volken een 

groote handel bestond; maar desniettemin is het vreemd, 

dat er geene sporen van zijne overbrenging uit Spanje, 

noch in den naam van &n vogel, noch in eenige volks- 

overlevering , 

zeer wel mogelijk , dat hij terstond uit Engeland naar Ame- 

zijn overgebleven. Van den anderen kant is het 

rika is overgebragt door Cuasor , die zulke veelvuldige ont- 

dekkingen op de kust van het nieuw ontdekte vaste land 

heeft gedaan. — Volgens een volksliedje, door Baxer in 

deszelfs chronijk opgenomen , werden in Engeland, in één en 

hetzelfde jaar , de kalkoenen de karpers , de hop en het bier 

ingevoerd. Dit merkwaardige jaar was ongeveer het vijftiende 

van koning Hesprik VII, of 4524. Ramaarr Gooce, een 

oud schrijver over den landbouw, die zijn werk in 1614 

uitgaf, zegt , sprekende van die uitlandsche vogels »kalkoen- 

sche hanen” genaamd, dat zij »vóór het jaar Onzes Hee- 

ren 4550 niet bij ons gezien werden; — maar dit heeft 

hij geheel en al van Heressacu , een’ Duitsch’ schrijver , over- 

genomen, wiens verhandeling de grondslag van zijn werk 

uitmaakt. Van veel meer gezag is het schrijven van Hax- 

Lurr , die in zekere inlichtingen, door hem aan een’ vriend 

te Constantinopel, in het jaar 1582 gegeven, onder andere, 

uit vreemde landen in Engeland ingevoerde nuttige zaken 

pkalkoensche hanen en hennen” opnoemt, als daar »voor 

omstreeks vijftig jaren het eerst overgebragt”’ — Wij kun- 

nen derhalve als genoegzaam stellig aannemen, dat zij in 

dat land omstreeks 1530 het eerst bekend zijn geworden. 

Wij kunnen zelfs niet met eenige waarschijnlijkheid gissen, 

van waar zij kalkoenen (turkeys) genoemd worden: eene 

benaming, die geen overeenkomst heeft met die, welke zij 

in andere talen dragen. — Wuuveusr onderstelt, dat hun 

naam misschien daar van komt, dat er eene meening 
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bestaat, dat zij uit Turkije zijn overgebragt. Dit dwaalbe- 

grip is misschien ontstaan uit hunne eerste verwarring met 

het parelhoen, daar deze laatste waarschijnlijk uit de Le- 

vant overgebragt, en tevens in de zestiende eenw in En- 

geland hoogst zeldzaam was. _% 

De kalkoen daarentegen werd spoedig een algemeen bewo- 

ner van onze binnenplaatsen , hoenderhokken en een gewoon 

geregt bij alle feestmaaltijden. — In het jaar 1544 wordt 

bij vermeld in een bevelschrift van den aartsbisschop GRrAN- 

MER, uitgegeven in de Collectanea van Leranp , waarbij was 

voorgeschreven , dat van zulke groote vogels als kranen, 

zwanen en kalkoensche hanen , er slechts één op één maal- 

tijd mogt verschijnen. — De in 1555 aangestelde advocaten 

bestelden, voor hunnen inwijdingsmaaltijd , volgens getuigenis 

van Ducpare, in zijne Origines Juridicales, onder andere lek- 

kernijen, twee kalkoenen en twee kalkoenkiekens, welke 

men moet aannemen , dat geene zeldzaamheid waren , ver- 

mits zij slechts vier Engelsche schellingen het stuk kostten, 

terwijl zwanen en kraanvogels tien schellingen en kapoenen 

eene halve kroon golden. — In 41575 waren zij zoo over- 

vloedig voorhanden , dat Tussen hen als gewoon geregt op 

Kersmis, bij een’ boerenmaaltijd opnoemt, en van hen spreekt 

als schadelijk voor de erwten en kopteelt. 

Men gelooft algemeen, dat zeker Franschman, Pierre 

Guxes , het eerst den kalkoen in dit gedeelte van den aard- 

bol heeft beschreven, in zijne aanteekeningen op eene latijn- 

sche vertaling van Arnanrvs, door hem in 1555 uitgegeven. 

Zijne beschrijving is zoo naauwkeurig volgens de natuur, 

dat elk volgende schrijver die heeft gevolgd , tot zelfs Wir- 

rucuev. Hij spreekt daarvan als van eenen vogel, dien hij 

zelf had gezien, en hij was toen verder van zijn geboor- 

teland verwijderd geweest, dan tot Venetië; en zegt, dat 

dezelve uit de Nieuwe Wereld is overgebragt. — Uit eene 
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zinsnede , voorkomende in de Verhandeling van Cuampier pz 

RE Ciparia, in 4560 uitgegeven, blijkt , dat de kalkoenen 

te dien tijde in Frankrijk bekend waren, en deze was dertig 

jaar vroeger geschreven. Deze schrijver zegt ook, dat zij 

weinig jaren van te voren waren overgebragt, van de toen 

onlangs ontdekte Indische eilanden, Van dien tijd schijnt 

men hunne afkomst geheel te hebben vergeten, en in de 

twee volgende eeuwen vindt men in de beschrijvingen der 

ornithologen, weinig anders dienaangaande, dan eene op- 

eenstapeling van aanhalingen uit oude schrijvers, welke 

daarop geene betrekking hebben. In het jaar 1566 werd 

een geschenk van twaalf kalkoenen niet onwaardig gekeurd, 

om door de stedelijke regering van Amiens aan hunnen ko- 

ning te worden aangeboden; en Anperson verhaalt, in zijne 

History of Commerce (op welken grond weten wij niet), dat 

zij bij diens huwelijk het eerst in Frankrijk werden gegeten. 

Henesvacn , gelijk wij vroeger zagen, bevestigt, dat zij om- 

streeks 41550, in Duitschland werden ingevoerd ; en eene 

te Venetië, in 1957 door Zanon uitgevaardigde wet , noemt 

tafels op, waar zij mogten worden opgedischt. 

Noor II. 1. 1. pag. 560. 

De buitengewone magerheid van dezen vogel, in sommige 

jaargetijden , is in vele Indische talen tot spreekwoord ge- 

worden. Een Omawhawer, die zijne groote armoede wenscht 

te kennen te geven, zegt: » Wah pawne zezecah ha go ba; 

Ik ben zoo arm als een kalkoen in den zomer, — 

Noor IL. 1. 1. Pag. 560. Srog. 

Mr. Aupuson heeft de volgende anecdote van eenen kal- 

koen opgeteekend, die hij gedurende eenige jaren in tam- 

men staat had gehouden : 

»Toen ik te Henderson aan de Ohto was, had ik onder 

andere wilde vogels een’ fraaijen kalkoenschen haan, dien 

ik van zijne vroegste jeugd, onder mijn opzigt, had opge- 
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bragt, daar ik hem, toen hìj naauwelijks twee of drie das" 

gen oud was, had gevangen. Hij werd zoo mak, dat hij 

iemand, die hem riep, volgde, en de lieveling van het 

kleine dorp werd. — Hij wilde nogtans nimmer met de 

tamme kalkoenen roesten , maar vloog elken avond op het 

dak van het huis, waar hij tot den dageraad bleef, — Toen 

hij twee jaren oud was, begon hij naar de bosschen te 

vliegen, waar hij voor het grootste gedeelte van den dag 

bleef, om tegen den avond weder te keeren. — Op 

zekeren morgen zag ik hem zeer vroeg naar het bosch 

vliegen , doch sloeg op die bijzonderheid weinig acht. — Ver- 

scheidene dagen verliepen er,‚ maar de vogel keerde niet 

weder. — Ik ging naar eenige meren, nabij Green-River, 

om te jagen, toen ik, na omstreeks vijf uren gegaan te 

zijn, een’ fraaijen kalkoenschen haan over het voetpad voor 

mij heen zag loopen. Daar de kalkoenen toen in den bes- 

sten staat voor de keuken waren, beval ik aan mijnen hond 

hem na te gaan en op te stooten. Deze ging met groote 

snelheid er op los, en toen hij den vogel naderde , zag ik 

tot mijne groote verbazing, dat deze zich daar weinig aan 

stoorde. — Juno was op het punt hem te grijpen , doch 

bleef plotseling staan en zag mij aan. Ik haastte mij hen 

te naderen, en men zal zich gemakkelijk mijne verwondering 

kunnen voorstellen , toen ik mijn’ eigen geliefkoosden vogel 

herkende, en bemerkte, dat hij den hond,had herkend en 

niet wilde wegvliegen, alhoewel het gezigt van een’ vreem- 

den hond, hem terstond zoude hebben doen ontvlugten.” 

Ik heb meer dan eens gezien , dat de tamme kalkoensche 

haan de hen van het nest verdreef en op de eijeren bleef 

zitten, tot dat zij uitgebroeid waren en al de pligten van 

de hen voor het jonge broedsel uitoefende, en nimmer 

wilde dulden, dat de hen naderde. _ 

Ik zag eens, dat een kalkoensche haan ging zitten broeden 
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op twee vuile eijeren , welke door eene hen waren verlaten , 

en de plaats van deze gedurende veertien dagen innam. 

In een m. s. Visboek getiteld en omstreeks 1578 zamen- 

gesteld door Apriaan Coernsz. vaN ScmrperoorT , bijgenaamd 

AertGEN , strandvonder van de Grafelijkheïd van Holland , 

vindt men het volgende: É 

»In myn jongen tyt, gaf men een oortgen van dezen haan” 

(namelijk den Kalkoenschen , welke hij in zijn boek als zoo- 

danig afbeeldt) »te besien, in Hollant, ende, onlanx, zynse, 

»in H ollant , overvloedich voortghecomen en de gebruict geworden.” 

Zie: van Wun, Historische en letterkundige avondstonden. 

II. bl. 90, Rep. 



WELKE ZIJN DE MIDDELEN OM EEN Elle 

GEN JAGTVELD IN GOEDEN STAAT 

TE HOUDEN ? 
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Wanneer het door de Regering voorgestelde wetsontwerp 

op de jagt en visscherij, zoo als het thans is liggende , 

wordt aangenomen, dan is het hoogst waarschijnlijk, dat 

vele grondeigenaren, die tevens jagtliefhebbers zijn, trach- 

ten zullen, hunne jagtvelden zoo veel mogelijk te vergrooten, 

door het jagtregt van die eigenaren, wier gronden vroeger 

het publiek veld uitmaakten, te huren; iets, waartegen 

onder de thans vigerende wet, wegens de kosten der re- 

gistratie en afpaling, in vergelijking der soms kleine uit- 

gestrektheid der af te palen gronden en het gering aantal 

van het daarop aanwezige wild, door velen wordt op- 

gezien. — 

Hierdoor zullen uitgestrekte jagtvelden ontstaan, en het 

scheen mij derhalve niet ongepast, mijne meeningen om- 

trent de middelen tot in standhouding daarvan, ter neder te 

schrijven. — 

De liefhebberij voor het jagen is welligt in geen land 

meer algemeen dan in ons vaderland, en wilde men vol- 

gens dezen maatstaf oordeelen , men zoude al zeer ligt tot 

de gevolgtrekking geraken, dat aldaar vele ware jagers ge 
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vonden, en de eigen jagtvelden in bijzonder goeden staat 

gehouden worden. — 

Dan, helaas! op eenige uitzonderingen na (en deze beves- 
tigen den regel) moet men onpartijdig bekennen, dat juist 

het omgekeerde plaats vindt, en wanneer men de ware 

toedragt der zaak nagaat , zal het gemakkelijk vallen, de 

redenen van dezen treurigen toestand op te sporen. — 

Als de jagttijd voorbij is, worden de geweren en verdere 

gereedschappen aan den spijker gehangen, de honden aan 

den band gelegd, en hij, die gedurende dien afgeloopen 

tijd als wildschieter heeft medegeloopen , wordt terstond met 

arbeiders-, of eenig ander werk belast; — en wat gebeurt 

er nu in het jagtveld? — Stroopers, schadelijk gedierte , 

losloopende honden, rondsluipende katten en boerenknapen, 

die noch ei noch nest met rust kunnen laten, werken te 

zamen tot de vernieling van cen jagtveld , dat geheel zonder 

opzigt aan zich zelf is overgelaten. — 

Ongemerkt is het midden van September weder genaderd, 

en weinige dagen vóór de opening der jagt worden de ge- 

weren te voorschijn gehaald , meestal in beklagenswaardi- 

gen toestand; de loopen zijn ingevreten door het roest; de 

sloten spreken niet wegens de taai geworden olie, in 

één woord , weinige dagen vóór den openingsdag zitten de 

geweermakers tot hunne ooren toe in het werk; — en 

wat kan men nu van de honden, na een aanhoudend vast= 

liggen van ongeveer acht maanden , verwachten? — Het 

weinige appel, dat zij misschien vroeger hadden, is geheel 

verdwenen : op het zien van een haas is er aan geen terug- 

roepen te denken ; deze moet gedurende een kwartier uurs 

worden achtervolgd , en de zoogenoemde staande hond is 

als het ware in cen stuif- of drijfhond herschapen. 

Zóó uitgerust, trekt men bij het aanbreken van den 

eersten dag te veld. — Maar hoe bitter wordt nu het goede 



322 

vooruitzigt, dat men koesterde, te leur gesteld; daar , waar 

het vorige jaar nog eenige patrijzen en enkele hazen over- 

bleven , vindt men een paar koppels guste hoenders en zeer 

weinige hazen; de eigenaar der jagt, die eenige kennissen 

had uitgenoodigd, om den openingsdag der jagt bij hem door 

te brengen, geraakt in hoogst ontevreden luim, welke eerst 

in vloeken tegen den armen, zoogenoemden jager lucht zoekt, 

om eindelijk in verwenschingen, of wat erger is, in slagen 

over de honden uit te barsten; — terwijl de reeds onaan- 

gename dag met een’ nog onaangenamer avond wordt be- 

sloten. 

Zoo gaat het van jaar tot jaar, en de toestand van het 

Jagtveld wordt steeds ongunstiger, en deze uitkomst wordt 

bij voortduring aan andere oorzaken dan die, welke wer- 

kelijk bestaan, toegeschreven. 

Het spreekt van zelf, dat er oorzaken zijn, die boven 

het menschelijk vermogen gaan , zoo als: overstroomingen , 

slagregens, ziekten onder het wild, zeer strenge en lang- 

durende winters; en deze kunnen de geheele ontvolking van 

een jagtveld na zich slepen; maar het tegengaan van al 

het overige ligt grootendeels binnen het bereik van den ja- 

ger, wanneer de zaak slechts behoorlijk wordt begrepen en 

behandeld: en nogtans, wanneer uitgestrekte jagten van 

zeer gegoede eigenaars in den deerlijksten toestand zijn ge- 

raakt, hoort men gewoonlijk onder het uitstorten van bit- 

tere klagten, alles aan buiten hunne magt liggende oorzaken 

toeschrijven. 

Tot het weren van strooperijen is het eerste vereischte 

een goed opziener , die tevens geheel meester van zijnen 

tijd is en met de noodige kennis van en ijver voor zijne 

betrekking begaafd ; — hij moet alle in het oord gebruike- 

lijke strooperijen kennen en tevens ervaren zijn in het van- 

gen van alle voor de jagt schadelijke dieren, vermits in de 
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uitroeijing daarvan, het grootste belang voor het aan hem 

toevertrouwde jagtveld gelegen is. 

Aangezien de eigenaar veelal deor andere bezigheden wordt 

verhinderd, zijne jagt , van tijd tot tijd, in persoon ‘na te 

gaan, dient hij daartoe iemand als jager te bezitten, aan 

wien hij het dragen van schietgeweer volkomen kan toever- 

trouwen, en vermits het wel genoegzaam zal bekend zijn, 

hoe veel aanlokkends een wildrijk jagtveld voor een’ karig 

bezoldigden opziener bezit, dient zoodanig iemand ruim te 

worden betaald. k 

Wanneer men óf niet in de gelegenheid óf het jagtterrein 

piet uitgestrekt genoeg is, dat men een’ afzonderlijken op- 

ziener op zijne jagten kan of behoeft te houden, kan het 

toezigt van dezen , met de betrekking van jager , zeer gevoe- 

gelijk in één persoon worden vereenigd. 

Aangenomen nu, dat er in het vorige jagtsaizoen te weinig 

wild is overgebleven, om in het volgend jaar op eene 

goede vermeerdering te mogen rekenen, zoo dient in het 

voorjaar zorg te worden gedragen, dat de noodige patrij- 

zen worden losgelaten , en wanneer er geschikt terrein voor 

fazanten (liefst lage en veenachtige bosschen of ruige duin- 

streken, waar veel zoogenoemde kattendoorn (Hippophaea 

rhamnoïdes) groeit , voorhanden is, dient men van deze vo- 

gelsoort ook een onbekrompen aantal hennen te laten 
springen (f). 

Geldelijke premiën aan een tegelijk uit te loven voor het 

aanwijzen van nesten, waarin de uitgebroede ledige doppen 

van patrijzen- en fazanteneijeren voorhanden zijn , hoe doel- 

matig dit ook oppervlakkig moge schijnen, is veeltijds een 
gevaarlijk middel, vermits de vinder van een nest, waarop 
de hen nog zit te broeden, door ongeduld en zucht naar 
mpm 

(1) Men rekent gewoonlijk één haan op zes henmen. 

22 
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de vastgestelde belooning gedreven, zich al te dikwijls van 

het al of niet uitgekomen zijn der eijeren willende verze- 

keren, daardoor de ken meestal onrustig maakt en eindigt 

met, het nest geheel en al te verstoren , welk laatste ook 

dikwerf door het zoeken naar nesten plaats heeft; ik voor 

mij zoude het er derhalve voor houden , dat men het vei- 

ligst deed, zoodanige premiën slechts aan vertrouwde zaak- 

kundigen uit te loven. \ 

Het betalen van premiën voor het dooden en vangen 

van keukendieven , kraaijen , eksters en vlaamsche gaaijen ‚ge- 

durende den broeitijd de grootste vijanden van het wild, 

zoude, mijns inziens, veel doelmatiger uitkomsten opleveren. 

De jager moet vooral gedurende dien tijd ijverig klemmen 

leggen op vossen , marters , bunsings , harmels en wezels ‚ en 

zorg dragen, dat geene van strooperij verdachte personen het 

„Jagtterrein rondloopen; en zoo doende zullen , bij een ta- 

melijk gunstig voorjaar, de te regt gekoesterde vooruitzigten 

van zijn’ meester niet worden teleurgesteld. 

Het loslaten van hazenvoedsters, hoe fraai in theorie, 

kan slechts zeer moeijelijk in praktijk worden gebragt, uit 

hoofde van het bezwaar om ze levend te vangen (hetwelk 

bovendien in strijd met de bestaande en de ontworpen. 

jagtwet is); en geldt derhalve niet als afdoend middel ter 

verbetering van den hazenstand. 

Het eenige, waarvan men met zekerheid spoedige en goede 

uitkomsten kan verwachten, is, het slechts zeer spaarzaam 

schieten van hazen, en dan zoo veel mogelijk van ramme- 

laars (1) ; door zulks gedurende minstens twee jagtsaizoenen 

te doen, zal men eene vermeerdering bespeuren , die met 

zaakkennis behandeld, jaarlijks een aan de grootte van het 

(1) Er behoort minder oefening toe, dan men wel zoude den- 

ken, om, vooral in het leger en ook bij het opspringen, den 

rampmelaar van de voedster te onderscheidene 
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terrein geëvenredigd aantal hazen zal kunnen blijven ople- 

veren. 

Voor het behoud van deze wildsoort in de jagt, is het 

noodig , dat er in de eerste plaats niet al te veel konijnen 

aanwezig zijn, omdat deze door hunnen onrustigen aard, 

voor de hazen hinderlijk zijn en niet zelden veroorzaken, 

dat deze naar minder met konijnen bezette streken de wijk 

nemen. 

Ten tweede zorge men, dat de honden, waarmede men 

gewoonlijk jaagt, zoo veel mogelijk hazenrein zijn ; dat is: 

dat zij de op het vlak opgestoten hazen, niet gedurende ge- 

ruimen tijd vervolgen, hetgeen , behalve het onjagtmatige, 

dat er in gelegen is, zeer nadeelig voor het jagtveld is, 

vermits de aldus al te dikwijls gedreven hazen eindigen, 

met het veld te verlaten. — Heeft men echter vele en groote 

bosschen te bejagen, dan houde men daartoe liever een 

‘of twee drijfhonden, die echter, wanneer de haas het 

bosch is uitgedreven , den voet moeten loslaten en weder een 

anderen haas opzoeken ; ten ware men verkiezen mogt met 

brakken te jagen. 

Men houde evenwel slechts spaarzaam zulke drijfjagten. 

met honden, maar bediene zich liever van vijf of zes jon- 

gens om de bosschen uit te jagen; men heeft daardoor 

een tweevoudig voordeel, dat men vooreerst de hazen beter 

kan doen uitbreken, daar, waar men de schutters heeft 

aangesteld, en dezelve ten andere veel minder verjaagt dan 

met honden. 

Het zal wel overbodig zijn, om als derde middel het 

tegengaan van het zoo verderfelijke strikken zetten en het 

schieten van hazen op de loer , vooral aan te bevelen. 

Fot het behoud van het vliegend wild, namelijk fazanten 

en patrijzen, is het noodig het volgende in acht te nemen. 

Het kennelijk onderscheid tusschen haan en hen bij de 

22 
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fazanten , maakt, dat men zich nimmer aan het schieten 

dezer laatste onwillens behoeft schuldig te maken, en hier- 

door staat deze wildsoort verre boven de patrijzen, vermits 

men daarvan slechts in zeer enkele gevallen, en dan nog 

wel eerst omstreeks de helft van October, wanneer zij hun 

volle senild hebben en zij, zich bij het opspringen tegen 

den wind verheffende, de borst vertoonen, voorbedachtelijk 

een haan kan schieten. 

Om de vermeerdering der patrijzen met goed gevolg te 

bevorderen en te zorgen, dat men jaarlijks een aan het ter- 

rein gêêvenredigd aantal klagten vinde, zorge men, dat er 

van kleine tot op vier à vijf stuks door schieten verminder- 

de, niet meer worden afgeschoten , maar men trachte veel- 

eer de nog talrijke klugten van twaalf à veertien stuks te 

vervolgen, die , wanneer zij in hun geheel blijven, meestal 

tegen den winter wegstrijken. 

Men kan wel is waar veel beter in de laatste maanden 

van den jagttijd nog enkele hoenders van die kleine klugten 

afschieten , terwijl men den ganschen dag bijkans vruchteloos 

de meer talrijke vervolgt, maar men houde steeds voor 

oogen, dat hier sprake is van het in goeden staat brengen en 

houden van een eigen jagtveld. 

In streken, waar er onder de stroopers liefhebbers en 

kenners van het tirasseren van patrijzen eu zwavelen van 

fazanten zijn, wordt het toezigt van den opziener oneindig 

verzwaard , vermits dit eene strooperij is, die des nachts 

wordt gepleegd en wel eene van de voornaamste , welke eene 

onophoudelijke waakzaamheid vorderen, aangezien daardoor 

in zeer korten tijd , een aanmerkelijk aantal dezer wildsoorten 

in stroopers handen geraakt; — even als door het plaatsen 

van paardeharen strikken langs de voren van geploegd en be- 

zaaid roggeland. 

Als algemeene en op alle wildsoorten toepasselijke regel 
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dient eindelijk het volgende : men schiete nimmer op ver- 
ren afstand, maar late liever loopen en vliegen al, wat men 
vreest slechts te zullen aanschieten ; want hoe menig stuk 
wild gaat er niet verloren, door die eenmaal tot gewoonte 
gewordene liefhebberij van ver schieten? en niemand toch 
zal willen ontkennen , hoe veel hazen of patrijzen er op die 
wijze worden RT ral. en daardoor ellendig wegkwijnen , 
om zich slechts eene enkele keer te kunnen beroemen, van 
een haas of hoen op zestig of tachtig passen te hebben 
doodgeschoten. — Wil men met alle geweld somtijds het 
geweer eens proberen, men doe zulks dan liever op een’ 
voorbijtrekkenden roof- of zeldzaam voorkomenden trekvogel. 

Ik eindig deze vlugtige beschouwing met den wensch, dat 
de daarin voorkomende middelen tot instandhouding eener 
eigen jagt, eenmaal in praktijk gebragt, goede resultaten 
mogén opleveren, 

Noordwijk, December 1851, 



JAGT; * 

DOOR 

Nr. H. MALECOTEUS. (1) 

Conservation et tranguillité, tel est 
Pobjet unijue de la science de la légis- 
dation. 

Frranetent 

ED Ee 

Door de redactie van dit Tijdschrift aangezocht, aan het- 

zelve bijdragen te leveren, nam ik zulks gereedelijk aan, 

mijn verlangen opgewekt voelende, om bestaande dwaalbe- 

grippen, grootendeels aan onkunde en verwarring van denk- 

beelden toe te schrijven, met het zwaard der waarheid te 

bestrijden, en mijne ervaring dienstbaar te maken aan de 

zoo wenschelijke eensgezindheid. 

Had ik voorzien, dat nog in dit jaar door Zijne Majes- 
teit den Koning een wetsontwerp aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal zou zijn voorgedragen , vermoedelijk zou ik 
dit hebben afgewacht, om mij alsdan te beraden, over het 
al of niet openbaar maken mijner gevoelens. 

De voordragt is ondertusschen verschenen, en wat toen? — 

(1) Wij hebben met een smartelijk gevoel den dood van dezen 

geachten medearbeider vernomen; hulde brengende aan ’s mans 

verdiensten voor dit tijdschrift, wenschen wij in de gelegen- 

heid te mogen worden gesteld, later eene korte biographie van 

Hem le kunnen leveren, opdat zijne wezentlijke verdiensten meer 

algemeen kunnen gewaardeerd worden. Rap. 
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moest ik mijn begonnen werk staken of vervolgen ? Ik heb 

vrijheid gevonden, om voort te gaan; met te meer vrij- 

moedigheid en genoegen, omdat het eerste lil van het aan 

het hoofd dezer bijdrage geplaatste maxime, het geheele 

wetsontwerp beheerscht. Mijn plan van behandeling moest 

ik uitbreiden. Zoo heeft de belangrijke , of liever fondamen- 

teele bepaling, bij artikel 5 van het wetsontwerp: »Bij ver- 

»vreemding kan het jagt- of vischregt niet van den eigendom van 

den grond of van het water worden afgescheiden”, mij geleid, 

om uit de door mij in den jare 1845 uitgegevene briefwis- 

seling, over de vraag: » Langs welken weg in de wet van den 

A1. Julj 4814, op het stuk der jagt, wenschelijk gewordene 

veranderingen zouden kunnen worden gemaakt? het volgende 

over te schrijven. 

In Frankrijk schijnt men nu het hulpdenkbeeld, dat de 

jagt eene annexe de la propriété te noemen is, gevonden te 

hebben. Die de jagt niet wil afgeschaft hebben, hetzelfde 

als de extirpatie van het wild, moet de jagt houden voor 

eene zelfstandige zaak; gevolgelijk door hare eigene inrig- 

tingen, overeenkomstig haren aard, haar wezen, hare ana- 

logie en verhoudingen, beheerd moetende worden. 

Mijn bewijs van het verderfelijke, bouw ik niet op be- 

spiegelingen, maar op daadzaken, 

Het koopen van het jagtregt , afgescheiden van den grond, 

werd bij ons uitgevonden. Vele eigenaars, die aan de jagt 

niets hechten, waren tot verkoopen genegen. Sommigen, 

die daartoe niet zoo gaarne overgingen, waren nog al te 

brengen tot eenen verkoop á titre de réméré. Een man, in 

twee ambtsbetrekkingen geplaatst, had zich aanvankelijk ecne 

privatieve jagt van circa twee duizend bunders weten aan te 

schaffen; ieder gevoelt , wat daarvan zou geworden zijn, 

als het besluit van 26 December 1826 (Staatsblad no. 64) 

daartegen niet hadde voorzien ? 
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Hoe vele middelen zijn er niet denkbaar, waardoor ver- 

mogenden spoedig in het bezit van bijna universele jagtvel- 

den zouden geraken en eenen toestand daarstellen, waar- 

boven de jagt-inrigtingen van vóór 4795, verreweg te ver- 

kiezen zouden zijn. 

Ware het jagtregt aan den grond verbonden, het zou op 

dat punt moeijelijker zijn, de vrije beschikbaarheid over 

eigendom met het aangehaalde besluit overeen te brengen, 

_Maar met het hoogste regt zou men toch de algemeene nuttig- 

heid, den eenigen grondslag van eigendoms-beperkingen , er 

tegen mogen inroepen. Die algemeene nuttigheid en maat- 

schappelijke regtmatigheid vordert geen betoog. Niemand 

kan en, mag ik piet gerustelijk zeggen? niemand zal dien 

toestand willen. 

Ik eindig dan, met twee zinsneden, uit de artikelen van 

den heer Pascams over te nemen, waarvan het geheel , voor 

allen, die in de zaak belang stellen, eene belangrijke lectuur 

aanbiedt : 

»Mais pourrait on céder le droit de chasse autrement 

»qu'à titre de bail, e'est à dire le vendre, le donner entre 

»vifs ou par testament ? Sera-t-il permis de s'en faire réser- 

»ver en aliénant une propriété? Oui, répond un arrêt de 

»la cour d'Amiens du 2 Decembre 1855 , rendu dans cette 

» dernière hypothèse, quoique la réserve eût été stipulée à 

»perpépuité pour le vendeur, ses héritiers ou ayans-cause. 

»Ce n'est pas là le rétablissement d'une prérogative féodale , 

»puisque de semblables: stipulations il ne résulte aucune su- 

» périorité sociale. Ce n'est pas d'avantage la constitution 

»d'une servitude personnelle; c'est plutót la rétention ou la 

»transmission d'une partie du droit de propriétaire, Favanp. 

»pe Lancrape, (Répertoire, au mot chasse p. 470) , Fourrren 

»(t. 4. no. 49), pensent aussi que de telles conventions sont 

vlicites , m'étant pas plus défendues par la loi que le bail 
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»spécial du droit de chasse. Par une convention de bail 

»dont le terme peut être très éloigné, le propriétaire du sol 

»aliéne ce droit moyennant une rente qui se reproduit chaque 

rannée. Par une rente, il le transmet moyennant un prix 

»une fois payé. Par un acte à titre gratuit, il s'en dessaisit 

psans autre motif que la satisfaction d'exercer un acte de 

»libéralité, Toutes ces dispositions tendent au même but, 

»l'aliénation {du droit de chasse. Dès que lune est permis, 

pon concoit difficilement que les autres soient interdites. 

»Qu'une telle défense ne soit pas écrite dans les lois, 

»repliquent d'autres jurisconsultes, notamment M.M. Proupnon 

» (Domaine de propriété, t. 1. no. 587, et Perr, du droit 

»de chasse, t. 41. p. 457 ) telle est précisement la question. 

»Le décrèt de lassemblée constituante cité plus haut, ne 

psemble t’-il pas attacher indivisiblement le droit de chasse 

»a la propriété? La prohibition de les séparer n'est-elle pas 

»exprimée, quoi qu'on en dise, dans l'article 686 du Code 

»Civil, qui defend de constituer des servitudes au profit des 

»personnes? Il y a plus de subtilité que de raison à pré- 

ptendre que la chasse étant donnée, vendue ou réservée , 

peelui qui l'acquiert ainsì, ou la retient, devient coproprié- 

»taire de l'immeuble dans la mesure de son droit. 

»La propriété n’admet pas de telles divisions; sì le maître 

pdu sol la disposait, dans Y'intérêt de ses cultures, de telle 

» manière que le gibier ne pût y rester ou y pénétrer, celui 

pà qui la chasse appartiendrait, pourrait-il Fempêcher? Son 

»droit n'est done q'une charge du fond, et non une co- 

»propriété (705. e. civ.) charge précaire, éventuelle , impo- 

»sée à I'héritage sans utilité pour un autre héritage, en un 

»mot une véritable servitude personnelle. 

»l'aliénation de la chasse par voie de bail n'est que 

»temporaire; le bail expiré, la chasse retourne au proprié- 

»laire; landis que dans les conventions que nous supposons , 
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„il ne pourrait se faire que la chasse, passant de mains en 

» mains, restât toujours distincte de la propriété, et qu'une 

»famille acquît ainsi à titre perpétuel, par des conventions 

»successives, la faculté exclusive de chasser dans toutes les 

»terres d'une commune ou d'un canton. Ce droit ayant un 

»tel caractère de durée et d'étendue, pour n'être pas féodal 

»par le nom, ne le serait-il pas en réalité?” (4) 

Het verbod van afscheiding, wanneer men het jagtregt 

beschouwt als aan den grond verbonden, hoe men dit ook 

uitdrukte, wordt een zakelijk regt. In aard volgt het bij- 

voegsel het principale, en het verbod is eene eigendoms- 

beperking: 't welk geen plaats heeft, als men het jagtregt 

houdt voor een personeel regt, regt van toeëigening, door in- 

bezitheming , van dingen, die aan niemand toebehooren. 

Beide begrippen leveren hetzelfde resultaat op, maar zou 

het wel onverschillig zijn, welken der twee wegen gekozen 

worde? In allen gevalle schijnt het een belangrijke wensch, 

dat in de wet eene definitie van het jagtregt worde opgeno- 

men , waardoor de Opperste Magt een eeuwig stilzwijgen op- 

legde, en niet meer de geest des wetgevers uit speciale be- 

palingen behoefde te worden opgespoord. 

Het is opmerkelijk, dat de bedoelde definitie in geene 

der op het onderwerp verschenen wetten, te beginnen met 

de Fransche van 4790, wordt gevonden. Ik zou bijna zeg- 

gen, onbegrijpelijk, en het verbod van vervreemding erkend 

zijnde, niet moeijelijk allen grond tot doelloozen twist af te 

snijden. Echter zijn de relatieve beschouwingen meestal 

niet boven subjectiviteit verheven, b. v., in casu valt te zeg- 

gen, dat het kunnen vermijden van eigendoms-beperking , waar- 

tegen valsche overdreven begrippen over eigendom in maat- 

(1) De laatste zinsnede wordt in de fnemorie van toelichting, 

behoorende bij de voorgedragen wet, aangehaald gevonden. 
| 
| 
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schappelijken staat zoo vaak worden gekweekt, de voorkeur 

zou moeten hebben; maar de wetgever zou er zich niet door 

mogen laten leiden, als het begrip: al wat op den grond 

verkregen wordt, behoort aan den grond, hem overwigtig toe- 

scheen. 

Het vatbare des onderwerps voor uiteenloopende beschou- 

wingen, kan om deszelfs exceptioneelen aard niet worden 

geloochend ; en ware ik door ligchaamsongesteldheden niet 

reeds langer dan een jaar aan mijn huis gebonden , ik zou 

lust gevoelen, de bestrijders van mijn gevoelen tot eene 

openbare bijeenkomst uit te noodigen, mij vleijende , dat wij 

eensgezind zouden scheiden. 

Nu zal ik beproeven, mijn gevoelen kort, doch ik hoop 

bondig, te verantwoorden. Ik zeil evenwel niet op eigen 

kompas. Ik heb mij laten leiden aan de hand van eenen 

der voortreffelijksten, en in de oudheid hoogst beroemden 

romeinschen regtsgeleerde Juuws Pavrus, onder de keizers 

Severus, Canacarra en ArrxanpeR hebbende gebloeid. 

Ik stel dan als Aste thesis: Het regt van grondeigendom 

brengt mede, buiten de gevallen, waarin de wet of de nood- 

zakelijkheid het betreden van eens anders grond wettigt , dat 

betreden te kunnen verbieden, 

2e thesis: Zulks verbiedende, is daarvan het natuvrlijk 

gevolg, dat hij, bij uitsluiting van alle anderen, het toe- 

eigeningsregt van het wild (jagen) uitoefent. 

se thesis: Het betreden van zijnen grond niet verbie- 

dende , ontstaat het regtsvermoeden van gedoogen, dat an- 

deren hun.gelijk regt van toeëigening er op uitoefenen. 

Bij het aannemen van deze drie stellingen , ten aanzien 

van het regt, kan, naar het mij (onder onderwerping aan 

verlichter oordeel) voorkomt, het aan Nederland passend 

jagtstelsel een regtskundig karakter bekomen, en daarmede 

alle onbestemde begrippen en ongerijmdheden vervallen. Een 
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karakter geworteld in de zaak zelve. Het wild is toch eene 

zaak , aan niemand toebehoorende, en mitsdien alleen door 

toeëigening , bij inbezitneming, in eigendom kunnende over- 

gaan. En zou dan het regt om te jagen, alleen aan 

grondeigenaars gegeven wordende, niet ontaarden in een 

privilegie ? terwijl allen, die geene grondeigenaars zijn, wel 

het regt van toeêigening bezitten, maar het niet kunnen 

uitoefenen , en dus uitgesloten zijn. 

En ware het wild, als aan den grond behoorende te 

beschouwen, zou het door een’ onbevoegde in bezit geno- 

men niet aan dezen, maar den grondeigenaar toebehooren ; 

ondertusschen wordt, bij art. 44 der voorgedragen wet, 

even zoo als bij art. 7 der nog vigerende , de verbeurdver- 

klaring tot straf van dien onbevoegde voorgeschreven; en 

stelliger erkentenis van het toeëigeningsregt in abstracto schijnt 

niet verlangd te kunnen worden. 

In eene volgende bijdrage over de Fransche wet van 1845 

(ook al, helaas! door Nederlanders begeerd) zal het over- 

zigt der discussiën nog wel aanleiding geven. 

Ik ga over om de tegenwerpingen tegen het behouden 

der publieke jagt op te noemen. De eerste is, dat de wils- 

verklaring aan den last van registratie, aan kosten en afpa_ 

ling van den grond onderworpen was. Meer woorden dan 

de vermelding vordert, behoeft de oplossing niet. De te- 

genwerping betreft niet het regt, maar den vorm, en zal 

verdwijnen, als de registratie kosteloos kunne plaats heb- 

ben en de afpaling facultatief worde gelaten ! 

De tweede tegenwerping is weinig gewigtiger. Ze is: dat 

het betreden van den grond buiten toestemming, voor 

een servituut zou moeten worden gehouden; want het be- 

hoeft niet langer te duren, dan met zijnen wil overeenkomt , 

en die veranderende, heeft hij tot zoo lang het regt van 

gedoogen uitgeoefend. Het staat gelijk met die tallooze 
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veldpaden , welke, zoo het geene geconstitueerde zijn , toch 

wettig door een ander worden betreden, tot dat de eige- 

naar goedvindt, het pad op te heffen of af te sluiten. 

De derde tegenwerping zou van veel gewigt zijn, ware 

zij gegrond. Maar ook dit is het geval niet. Men zegt, 

dat door het bejagen eens gronds, schade aan de daarop 

groeijende vruchten kan toegebragt worden. Dit zal waar- 

heid zijn, maar om het als gerief te doen gelden, moet 

men aannemen, dat de ambtenaren , welken de veld-politie 

„is opgedragen , nalatig zijn, aan het algemeen verbod, 

voorkomende in art. 74 van het Code penal, behoorlijk de 

hand te houden. Dat daarin geen verzuim plaats hebbe , 

zal ik niet beweren, evenmin, als dat in plaats van hand- 

leening , zoo al niet tegenwerking of afkeer , ten minste 

loslating en naijver wel aan het jagtbeheer is te beurt ge- 

vallen; maar de wijze, waarop ook in dit opzigt, bij art. 

27 van het wetsontwerp is voorzien, namelijk , dat niet 

alleen de opzieners der jagt, maar ook de maréchaussées , 

de dienaars der justitie en politie, de veld- en rijksoppas- 

sers , en de beambten der rijks- en plaatselijke midde- 

len tot gelijke waakzaamheid zijn gehouden, doet de vrees 

voor het vervolg wegvallen, dat niet alle mogelijke verbe- 

teringen in de bescherming der eigendommen zal verleend 

worden. 

Het aangehaald algemeen verbod is gerigt tegen het be- 

treden van gezaaide gronden, en zelfs van ter bezaaijing 

of bepooting gereed gemaakte , waaruit als wettig gevolg is 

af te leiden, dat vrees voor beschadiging, tegen het stel- 

sel van publieke jagt niet kan gelden. Er is nog een be- 

zwaar , dat wel geene kracht van tegenwerking heeft , noch 

het invoeren eener algemeene jagtvrijheid begunstigt , maar 

het mag redelijk genoemd worden , en door er in te voorzien, 

schijnt de vijandschap tegen de jagt grootelijks te kunnen 
” 
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worden genomen. Het aangeven van een geneesmiddel zal mij 

de voorstelling der.kwaal besparen. Het is aan de bewoners 

van gebouwen, waarbij moestuinen , van het open veld afge- 

scheiden, behooren , te vergunnen ,om te allen tijde, zon- 

der eene jagtacte te behoeven, het daarin schade toebren= 

gend wild te dooden , echter met verbod van vervoer in 

besloten jagttijd, en onder bedreiging van verdubbeling der 

boete, zoo zij zich aan overtreding in het open veld, bij 

hunne moestuinen liggende , mogten schuldig maken. 

Jagen — nu kom ik tot practische beschouwingen — 

vereischt een terrein, en met de Memorie van toelichting 

aannemende , eene uitgifte van 4000 jagt-acten, werpt zieh 

als eerste vraag op (het is de derde nog te beantwoordene 

in den aanhef der eerste bijdrage voorgesteld) : Van welk 

terrein mag de jagtbevoegde gebruik maken? Het antwoord, 

geene toelichting behoevende, is : of de grond , waarvan men 

eigenaar is, of het zijn gronden, aan anderen toebehoo- 

rende , waarop een derde in het wettig bezit is van het 

Jagtregt, of het zijn de gronden, waarop men vergunning 

verkrijgt van een’ in eene dezer katégoriën vallende. 

Welke uitgestrektheid gronds , dit is een tweede vraag , kan 

den naam van een jagt-terrein dragen? zie hier het wezen 

der zaak, waaraan wel velen niet zullen hebben gedacht 

(liggende buiten de theorie van het regt), en dat toch 

hoofdzaak is voor de hefhebbers der jagt. ‚ 

Het moge vreemd klinken, echter is het waarheid, dat 

verreweg de minste grondeigendommen jagt-terreinen zijn. 

Eerst kan , in jagerstaal, een bezit van 50 à 50 bunders 

gronds een jagtje heeten, als die gronden ook gedeeltelijk 

met hout beplant, onmiddellijk grenzende zijn aan uitge- 

strekte landgoederen. 

Hoe dieper men -hierop doordenke, zich voorstellende 

4000 jagers, waarvan moeijelijk te onderstellen is, dat 

Ed 
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meer dan een tiende gedeelte, door bezit van genoegzamen 

grond , aan hunnen jagtlust voldoening kunnen verschaffen , 

hoe duidelijker het wordt, dat het practicale stelsel der 

concept-wet, 't welk wij het jagen op concessie willen noe- 

men , slechts aan de groote landbezitters een rustig genot 

van het jagtvermaak verzekert. Onder het stelsel der pu- 

blieke jagt is het een bewezen feit, dat er daadzakelijk (fac- 

to) voor alle liefhebbers der jagt terrein voorhanden is. 

Men lette op de uitdrukking daadzakelijk, want had er meer 

belangstelling bestaan, om het betreden van den grond te 

verbieden , zou regtens (jure) evenzeer aan de liefhebbers 

genoegzaam terrein hebben kunnen ontbreken. Bij het te- 

gen elkander wegen der twee stelsels: publieke jagt en con- 

cessie , kan men in de eene schaal niet meer leggen dan 

de waarschijnlijkheid, dat bij behouden der pubheke jagt, 

de belangstelling om het grondbetreden te verbieden , niet 

aanmerkelijk zou toenemen. 

Laat ons nu zien, wat bij het invoeren van een stelsel 

van concessie gebeuren moet. Een ieder legge in de an- 

dere schaal het gewigt zijner overtuiging ‚en wege! 

a) Van vierduizend een tiende gedeelte aftrekkende , zie 

men op zes en dertig honderd jagers, die, na eene naauw- 

keurige kaart te hebben gemaakt van het terrein, ’t welk zij 

verlangen te bejagen, en verzekerd te zijn, wie daar op 

grondbezittingen hebben, zich in beweging stellen, om van 

de eigenaars, welke op onderscheidene plaatsen, ook op 

verafgelegene , woonachtig kunnen zijn, consenten te beko- 

men, welke voor velen plegen in te houden: »voor den ja- 

ger en zijne gezellen.” Men jaagt meestal gaarne in gezelschap. 

b) Het getal grondeigenaars, ’t welk zal moeten worden 

aangesproken , is onberekenbaar, 

c) Voorraad van wild is op dezelfde plaats, het eene 

jaar bij het andere, zeer ongelijk, en de operatie (a) wordt 

Ka 
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omslagtiger, als men onder andere jagers geene gemeenzame 

vrienden heeft. 

d) De tijd kan alleen leeren, hoe de talrijke aanvragen, 

welke de landbezitters, tot de kleinste toe, te verwach- 

ten hebben (een goed jagt-terrein dient geene perceelen te 

bevatten, welke men niet mag bejagen) zullen worden opge- 

nomen, en welke onaangenaamheden voor rustig onderling 

verkeer, uit weigering kunnen voortspruiten (1). 

(1) Op pag. 72 is gesproken van terug komen op mijne woon- 
plaats: bijzondere redenen doen daarvan afzien. 

_—__ DEED 



DE FASANT. 

(Phasianus colchicus , Lin.) 

DOOR 

A. H. VERSTER VAN WULVERHORST. 

OD Dede — 

Sedert eenige oogenblikken hebt gij bemerkt, dat uw 

hond teekent; nu begint hij te kruipen, ieder zijner bewe- 

gingen toont spanning en voorzigtigheid aan„en hij ziet van 

tijd tot tijd naar u om. — Eensklaps blijft hij voor eenen 

digten struik als vastgenageld staan en als gij met uw ge- 

weer of de wilddrager met zijnen stok op den struik slaat, 

springt daaruit met klapwiekend gedruisch en onder een luid 

»Kok, kok, kok” een fasanten haan, — Wanneer het uw 

eerste niet is, legt gij bedaard aan, laat hem op Lehoor- 

lijken afstand trekken en mikt opden kop (f); » paf” stort 

hij levenloos neder en uw hond zit een oogenblik daarna 

met het edele wild voor u, om het op het eerste bevel 

ongeschonden in uwe hand af te geven. Daar ligt nu de 

sierlijke vogel voor uwe voeten ,en uwe oogen en die van 

(1) Evenzeer als dit een hoofdvereischte is, om het wild op 

de plaats neder te schieten, is het zulks vooral bij den fasant, 

vermits deze vogel, wanneer hij alleen door de onderbuiks-in- 

gewanden (weiwond) geschoten wordt, meestal nog eenigen tijd, 

doorvliegt, eer hij dood nedervalt,en daardoor dikwerf verloren 

gaat. 

- 23 
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uwe trouwe Diane staren met genoegen op den schoonen 

buit. — Was het evenwel de éérste fasant, welken gij 

onder schot kreegt, dan durf ik niets voorspellen : misschien 

waren uwe beide schoten reeds op korten afstand vruch- 

teloos gelost en met eene bevende hand houdt gij uw ledig 

geweer, terwijl uwe oogen den vlugtenden vogel onbewe- 

gelijk nastaren (l). Is dit het geval, welnu, merk dan 

de streek op, werwaarts bij henen trok, en binnen korten 

tijd verheugt gij u welligt nog in zijn bezit; doch, mag 

ik er eenen goeden raad bijvoegen, laat eerst uw in bewe- 

ging gebragt bloed bedaren. 

Het zal wel geen der lezers van het tijdschrift verwon- 

deren, dat ik in hetzelve een artikel aan deze edele wild- 

soort wijde. Zij toch maakt het sieraad van een jagtveld 

uit en aan haar komt gewisselijk na het grof wild, den voor- 

rang toe. 

Volgens eene oude overlevering, zouden de fasanten door 

de veroverraars van het gulden vlies, uit Colchis in Europa 

zijn overgebragt (2); dan, wat hier ook van zijn moge , 

bet schijnt zeker, dat zij uit Mingrelie afkomstig zijn , hoe- 

wel de juiste tijd der overbrenging onbekend is. 

Daar deze wildsoort niet dan in sommige streken van Ne- 

derland voorkomt, acht ik eene beschrijving niet onnoodig, 

en ik weet er geene betere dan die van onzen beroemden 

ornitholoog Teumisck over te nemen : 

»Kop en hals van een goudglanzend groen, met een’ 

blaauw purperen weêrschijn ; aan de beide zijden van het 

achterhoofd twee opstaande kuifjes. van goudachtig groen; 

(Ì) »Weet hier vaneenigh mensch, ick weet er van te spreecken.’” 

VONDELs 
(2) C. Gesrer, de avium natura. p. 65%. e 
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op de wangen een rood was ; onderhals, borst, buik en 

lendenen van een schitterend purperachtug kastanjebruin ; 

al de vederen dezer deelen geboord met en uitgaande in 

zwartachtig purper ; schouder- en rugvederen bruin, in haar 

midden met eene witachtige streep, geboord met bruinachtig 

purper; staartpennen olijfkleurig grijs, afgewisseld met 

zwarte dwarsstrepen ; deze pennen zijn geboord met bruin- 

achtig purper; oogkring (iris) geel, bek hoornkleurig , poo- 

ten en sporen grijsachtig bruin. Lengte 2 voet 41 dui- 

men (!). De haan.” 

‚>De hen is kleiner ; haar vederkleed bestaat uit eene 

mengeling van bruine, grijze, rosachtige en zwartachtige 

kleuren.” (2). 

De zeer oude hennen hebben een merkbaar knobbeltje op 

de plaats, waar de haan de spoor draagt en bij haar vertoont 

zich achter en onder het oog eene naakte plaats, met een 

licht rood was bezet. — Bij jonge hennen is de iris witach- 

tig met grijs vermengd, bij de oude daarentegen geelachtig. 

Gedurende het eerste jaar onderscheidt zich de jonge hen 

bovendien door de voorste slagpen, welke bij de jongen 

aan het uiteinde spits en bij de ouden afgerond is. 

Het vederkleed der jonge hanen onderscheidt zich weinig 

van dat der hennen ; maar bij de eerste rui, in September 

of het begin van October, nemen zij de kleuren der hanen 

aan, en in het laatst van die maand kan men hen alléén 

door de stompe sporen van de oude onderscheiden ; hoe 

ouder de haan is, hoe langer en scherper de spoor en hoe 

witter de kleur van den bek wordt. 

Het tijdstip van de invoering der fasanten hier te lande 

ligt geheel in het duister: voor zoo ver mij bekend is, 

(1) Parijsche maat. 

(2) Mamrel d'Ornithologie, 2de édition, p. 453, 

23 
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worden zij het eerst in {597 , als in Gelderland aanwezig, 

vermeld (f), en ia 4584 was reeds bij eene uitspraak van 

den hertog van Germer, in een verschil tusschen den bis- 

schop van Utrecht en de stad Amersfoort, aan de burgers 

dier stad het regt toegekend om in eene warande, in het 

beneden-Sticht gelegen, fasanten te mogen vangen (2). — 

Voorts worden zij onder het wild opgenoemd in eenen 

pachtbrief van het opperhoutvesters-ambt van Holland, van 

den 9den Julij 1478 (5), en het komt mij niet onwaar- 

schijnlijk voor dat zij uit Frankrijk herwaarts zijn overge- 

bragt, vermits reeds een artikel over den fasant voorkomt 

in het oudste «bekende fransch jagtwerk, welk in het begin 

der XIVde eeuw is geschreven (4). 

De fasanten komen thans, behalve in enkele streken der 

provincie Utrecht , hoofdzakelijk in de provinciën Zuid- en 

Noord-holland voor , alwaar zij in de eigen jagten, vooral 

(1) Van Hassrrr, Geld. maalt., bl. 83. 

(2) Marruevs, de jure gladii, cap. 33, n°, 2. 

(3) Mervra, Placaten ende ordonnancien op ’t stuck van de 

wildernissen, bl.10. t 

(4) Le livre du Roy Modus et de la Royne Racio, nouvelle 

édition, avec ;une préface par B. Brasr. Paris, 1839. fol. 

CXXVII vo. — In Frankrijk schijnen de fasanten in het begin 

der XIVde eeuw te zijn ingevoerd, vermits men vóór dien tijd er 

geene vermelding van vindt. Het schijnt tevens, dat toen op 
dezen vogel de eerbewijzen zijn overgebragt, welke men vroeger 

ten aanzien van den paauw in acht nam. — Men dischte den fa- 

sant niet op, vóór dat eerst een kleed van zilver laken op de tafel 

gespreid was, en dan werd hij in optogt, onder begeleiding van 

speeltuigen, in de eetzaal gebragt, in eenen kristallen schotel, 

met zijnen fraaijen kop en staart en met linten en strikken ver— 

sierd, terwijl de bek en pooten verguld waren. Bij plegtige ge- 

legenheden werden, met over den fasant uitgestrekte hand, door 

de vorsten en ridders, even als vroeger op den paauw, plegtige 

geloften afgelegd. — Verg. Ze Grand d'dussij, Fabliaux ou 

Contes du XIIme et XIIIme siècle I p. 132 en Memoires d’ Ozrr- 

vier DE La Marcxe, liv. I, ch. XXXe 
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langs den duinkant, algemeen verspreid zijn. — Of de 

proeven , welke ter aankweeking in Noord-brabant, Gelder- 

land, Friesland en Overijssel genomen zijn , met eenen gun- 

stigen uitslag bekroond zullen worden , zal de tijd leeren. 

Uitgestrekte bosschen van eiken- en elzen-hakhout, mits 

van onderen ruig begroeid en met oude rietgreppels door- 

sneden , maken het geliefkoosd verblijf dezer wildsoort uit. 

Hun voedsel bestaat uit allerlei soort van wilde zaden en 

beziën, en wanneer hun verblijf in de nabijheid van bouw- 

landen is, ook uit graansoorten; voorts uit wormen, slak- 

ken , torren, mieren en derzelver “maskers-en poppen. — 

Ook in ruige duinstreken, vooral in den strandreep, hou- 

den zij gaarne hun verblijf en telen zij bijzonder goed voort: 

het schijnt, dat de bessen van den kattendoorn en het zaad 

van den gewonen en den breeden helm tot hun geliefkoosd 

voedsel behooren en zij daardoor gaarne in de duinen ver- 

blijven. — In de duinen en bosschen van hakhout , brengen 

de fasanten den nacht op den grond, in de ruigten ver- 

scholen, door ; maar waar zich opgaande boomen bevinden k 

verkiezen zij deze tot hun nachtleger; des winters bij voor- 

keur de sparren. 

De paartijd begint in het laatst van Maart: men hoort 

alsdan , vooral des morgens en des avonds bij mooi weder, 

de hanen kraaijen, om de hennen tot zich te lokken, waar- 

van elke haan er 6 tot 8 stuks onder zijne hoede neemt en 

geen mededinger in de nabijheid zijner standplaats duldt. 

Tusschen de hanen ontstaan dikwerf bloedige gevechten, 

waarbij meestal de jongere verslagen en welke soms met den 

dood van een’ der strijders besloten worden. — De versla- 

gene verwijdert zich tamelijk ver , doch tracht steeds eene 

of twee hennen met zich te lokken; van daar dat men som- 

tijds in den jaguijd een broedsel fasanten vindt , op plaatsen. 

waar men dit geenszins verwachtte. 
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Ook in het najaar schijnen op plaatsen , waar yele fasan- 

ten zijn, gevechten tusschen de oude en jonge hanen plaats 

te grijpen en het is aan deze oorzaak, dat ik het wegtrek- 

ken van 42 tot 15 stuks te zamen, hetwelk herhaaldelijk 

ia de duinen door mij is opgemerkt , meen te moeten toe- 

schrijven ; terwijl dit trekken , voor zoo ver. mijne waarne- 

mingen strekken, steeds in de rigting van het Noorden 

| 
| 

naar het Zuiden plaats heeft. 

In het laatst van April begint de hen te leggen ; het ge- 

je tal depeeiigeón bedraagk vg Slot 16, welke witachtig met 

Finororde-Siklselangeljeked zijn en door de hen alleen in 

25 dagen worden uitgebroeid. — Het nest is kunstloos in 

den grond uitgekrabd en met grashalmen bekleed. — De 

jongen loopen dadelijk met de hen mede, die hun het 

voedsel opzoekt en onder de vleugelen broeit: de haan be- 

moeit zich volstrekt niet met de jongen ; zijne zorg bepaalt 

zich alleen tot het verjagen der hanen , welke zich in de 

streek, waar zijne hennen gebroeid hebben , vertoonen, 

Wanneer men eenige fasanten, vóór dat men op dit wild 

begint te jagen, wil opvangen , legt men in Augustus een 

of meer voederplaatsen aan, op welke dagelijks hennipzaad 

met eene milde hand moet worden uitgestrooid , vermengd 

met wat gestoten kamfer, waarmede het in den voederzak 

behoorlijk moet worden omgeschud, en wat venkelzaad, — 

Zoodra de fasanten behoorlijk op het voeder gewend zijn, 

begint men den loopknip of het hoepnet ter plaatse te stel 

len, ten einde hen aan het gezigt daarvan te gewennen : 

de loopknip evenwel zoodanig gesteld, dat hij niet kan toe- 

vallen , maar de fasanten er vrijelijk in en uit kunnen loo- 

pen, om er hun voedsel te vinden. — Zoodra men een ge- 

noegzaam getal op het voeder heeft, kan men met vangen be- 

ginnen. — Wat mij betreft, zoude ik de voorkeur aan het 

hoepnet geven, omdat men daarbij steeds meester is om 
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te kunnen vangen, wat men verkiest: het is waar, dat zulks 

des morgens gedurende een of twee uren de tegenwoordig 

heid van iemand vereischt, om het net toe te trekken , 

maar dit weegt dubbel op tegen het nadeel, dat de fasan- 

ten zich dikwerf in den loopknip bezeeren of door onge- 

dierte in dezelve gedood worden (1). 

Men bewaart de fasanten, welke men in het voorjaar 

weder wenscht uit te zetten , op luchtige zolders, in eene 

ruimte door rietmatten afgesloten , van boven met een net 

bedekt , en op den bodem ruim van droog zand voorzien , 

of in drooge kippenhokken, waaraan een ruime loop van 

latten, met een net overdekt, verbonden is: dit laatste is 

verkieslijk. — Het voeder bestaat uit boekweit met de bui- 

tenbladeren van groene kool, en een groote aarden schotel 

moet steeds van versch water voorzien zijn. Kort voor het 

loslaten in het voorjaar, mengt men een weinig hennepzaad 

onder het voedsel: men behoort evenwel te zorgen , dat 

de fasanten niet al te vet worden , vermits zulks van na- 

deeligen invloed op de ontwikkeling der eijerstokken is, 

Zoodra het noodig getal opgevangen is, kan men begin- 

nen op fasanten te jagen; wil men evenwel fraaije hanen 

schieten , dan is het geraden , hiermede tot de laatste helft 

van October te wachten. 

Vóór dat het schietgeweer algemeen ter jagt werd aan- 

gewend, ving men de fasanten met valken en havikken , 

of door middel van strikken, steekgarens, zakgarens en 

knippen; ook werden zij met bogen geschoten. (2) 

(1) Eene juiste en duidelijke beschrijving van den loopknip 

en het hoepnet te geven is moeijelijk; terwijl daarentegen het 

enkel gezigt daarvan, met eene korte onderrigting van een des- 

kundige, genoegzaam is, om dadelijk op de hoogte der zaak te 

geraken. 

(2) Ende sullen ooek alle Ambachts-heeren, Edel-luijden, 

ende goede luijden als voorsz. is, mogen eens ter weko als in ’t 
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Tot de fasantenjagt worden bedaarde honden vereïscht, 

die goed voet-houden en denzelven niet in hunne drift 

overloopen. Men moet het bij ondervinding kennen, om te 

weten, hoelang en hoe ver de fasanten, vooral de hanen , 

soms loopen, en hoe vele wedergangen zij maken, eer zij 

zich drukken ; maar dan ook liggen zij meestal zoo vast, dat 

men hen, om zoo te spreken, bijna met de handen grij- 

pen kan. — Het is hierom noodig, dat de honden, met 

welke men op fasanten jaagt, een’ uitstekend goeden neus 

hebben, dewijl ze anders ligtelijk het spoor bijster worden, 

en tevens zoodanig zijn afgerigt, dat zij blijven staan, tot 

dat het wild voor hen wordt opgejaagd , en niet toespringen, 

want hierdoor wordt menige fasant, en wel meestal hen- 

nen, welke nog vaster dan de hanen liggen, gegrepen. Het 

spreekt voorts wel van zelf , dat men, als men zijne jagt 

in stand wil houden , geene hennen moet schieten, 

Men heeft dikwerf ;gezien, dat pogingen, om fasanten 

aan ite kweeken, in streken waar ze vroeger niet voor- 

kwamen, geheel mislukken, en dat zij , hoewel behoorlijk 

gebroeid hebbende, in het najaar die streken verlaten en 

zich her- en derwaarts verspreiden. Wanneer dit verschijn- 

scl plaats heeft, kan men het als een bewijs beschouwen , 

dat óf de soort van den grond óf de vegetatie hiervan de 

oorzaak is, 

In zoodanige streken is het onraadzaam , eene tweede 

proef, alleen in het loslaten van eenige hennen en de noo- 

dige hanen in het veorjaar bestaande, te nemen, vermits 

het bijna zeker is, dat zich in het najaar hetzelfde ver- 

saysoen is selfs in persoon in ’t'vell gaen, vangen, metten Sack 
ofte schieten met den Boge eenen Faijsaenschen Haen ende geen 

Hennen, op de boete voorsz.” 
Ordonnantie op de jagt in Zuidholland, vaa den 3den October 

1601. 

# 
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schijnsel zal voordoen ; maar men moet trachten de fasan- 

ten aldaar gedurende twee of drie jaren te acclimateren, 

waarna zij, wanneer dit met de noodige zaakkennis ge- 

schiedt, zich gewisselijk in de bedoelde streek zullen ves- 

tigen; mits men zorge, dat de grond in de schaarbosschen 

ruig worde gelaten en het schadelijk gedierte behoorlijk 

uitgeroeid. 

Om fasanten in eene zekere streek te acclimateren, be- 

hoort eene uitgestrektheid van minstens 6 bunders bosch , 

zoo veel mogelijk met ruigen bodem, door eene schutting 

van circa 2 ellen hoog, te worden omgeven , van boven 

met een dekplank voorzien, welke aan de buitenzijde , in 

eene schuinsche helling, ten minste 25 duimen uitspringt, 

zoodat het viervoetig roofgedierte, al mogt het de schut- 

ting kunnen beklimmen, er evenwel niet kan overkomen , en 

om die reden behooren ook de palen , waarop de deelen 

gespijkerd worden, aan de binnenzijde te staan. — Het 

spreekt van zelf, dat hiertoe ruwe vuren deelen en ruwe 

sparren voldoende zijn. 

In den aldus afgesloten omtrek worden, na zich ver- 

zekerd te hebben dat er geen roofgedierte in voorhanden 

is, twee stuks jonge fasanten-hanen en twaalf, zoo moge- 

lijk tweejarige hennen , omstreeks half Maart of het begin 

van April losgelaten, nadat men dezelve in het najaar het 

eerste lid van een der vleugels afgezet en hen gedurende 

winter goed gevoederd heeft. _ 

Het is een vereischte, dat binnen de afsluiting allerlei 

soorten van bessendragende struik-gewassen, vooral bra- 

men worden aangeplant ; gelijk mede de zoogenaamde ra- 

dijs-boom (Symphoricarpos racemosus), wiens vruchten men 

beweert, dat door de fasanten zeer gezocht worden en hen 

gedurende den winter een goed voedsel opleveren, 

Gedurende den broeitijd moet men de fasanten zoo min 
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mogelijk verontrusten en alléén binnen den afgesloten om- 

trek komen , om de voederplaatsen , van welke 2 tot 5 be- 

hooren aanwezig te zijn , van versch voeder te voorzien. — Dit 

laatste is vooral noodig om hen op die plaatsen te gewen- 

nen , welke men gedurende den winter ruim van voeder 

moet blijven voorzien, waardoor de jongen, welke in den 

herfst buiten den omtrek vliegen , steeds in de nabijheid wor- 

den gehouden en men zal dan ook ontwaren, dat deze het 

volgend voorjaar, in de nabijheid der omheining, zullen 

broeden. 

Na verloop van twee jaren zullen de fasanten aan de 

localiteit gewoon geraakt en men in het bezit zijn van 

eenen gevestigden stam , en in het derde jaar kan des noods 

de schutting worden weggenomen. 

Evenwel is het geraden, steeds, gedurende den winter 

voort te gaan, met de gewone voederplaatsen in stand te 

houden, vermits de fasanten bij felle, sneeuwrijke winters 

geen genoegzaam voedsel kunnen vinden. — Men kan de 

voerplaatsen , tegen de sneeuw , met een afdak van stroo 

voorzien. 

Intusschen blijft eene der eerste voorwaarden tot behoud 

van den eenmaal gevestigden stam, dat het schadelijk ge- 

dierte voortdurend met de grootste zorg worde weggevan- 

gen, en het is een vereischte, dat deze zorg aaneen’ der 

zaak volkomen kundigen persoon, worde opgedragen (1). 

Er bestaat nog een eenvoudig middel om de fasanten in 

eene bepaalde streek te doen verblijven , namelijk , het zoo- 

genaamde rooken, hetwelk vooral geschikt is,om hen van 

het wegtrekken in het najaar te weêrhouden. 

(1) Mijn voornemen is, in een afzonderlijk artikel, op de beste 

middelen ter uitroeijing van het viervoetig en vliegend schadelijk 

gedierte, terug te komen, 
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Te dien einde graaft men ,-liefst in de nabijheid der 

voerplaatsen , eene greppel van twee ellen lang, ter diepte 

en breedte van drie palmen, welke van tijd tot tijd, b. v. 

om de veertien dagen, op de volgende wijze wordt ge- 

vuld: erwten-stroo, hennip-kaf, vermolmd wilgenhout in 

lagen ; (tusschen elke laag strooit men wat wierook , kamfer 

en klein gesneden gele was) hetwelk met eene laag van 

versch afgesneden riet wordt bedekt. — Daarna wordt er, 

aan het eene einde der greppel, de brand ingestoken en 

smeulende gehouden tot alles verteerd is ; waarbij men even- 

wel dient te zorgen, dat de vlam niet uitsla. 

Men behoort hiertoe stil weder te kiezen en de beste tijd 

is de morgenstond, vóór dat de dauw opgetrokken is. 

Er bestaan verschillende variëteiten van den gewonen fa- 

sant, waaronder eene met den witten halsband, welke veel- 

vuldig in Duitschland en vooral in Bohemen voorkomt; men 

moet deze evenwel niet verwarren met den Chineschen hals- 

band-fasant, (Phasianus torquatus, Teun.) welke eene geheel 

afzonderlijke soort uitmaakt (1). 

__(f) Manuel d’Ornithologie, t. a. p. 

DA 



VERSLAG omtrent het roofdier, hetwelk zich in 

Februarij 1846, in de omstreken van Alk- 

maar scheen op te houden, uit de offlciëele 

stukken opgemaakt. (1) 

DD GED LE 

Omstreeks de helft der maand Februarij 1846, gaf de 

burgemeester van Egmond-binnen aan den Staatsraad Gou- 

verneur van Noordholland , kennis : dat sedert eenigen tijd , 

binnen die gemeente schapen werden verscheurd, en dat 

zulks aanvankelijk aan losloopende honden was toegeschre- 

(1) Het hier medegedeelde officiëele verslag over het myste- 

rieuse roofdier, hetwelk in 1846, in de omstreken van Alkmaar 

aanzienlijke verwoestingen onder de schapen aanrigtte, zal onze 

lezers op het ware standpunt plaatsen, deze gebeurtenis behoor- 

lijk te kunnen beoordeelen. Men heeft in dien tijd over die zaak 

veel geredeneerd en de genomene maatregelen vrij algemeen 

gelaakt, zonder de ware toedragt der zaak anders te kennen, 

dan uit de onvolledige berigten in de nieuwspapieren. Na le- 

zing van het verslag zal men weldra tot de overtuiging komen, 

dat de zaak alles behalve door feiten beslist is, en alleen kan 

opgehelderd worden, door gelijksoortige gebeurtenissen, die op 

andere tijden plaats hadden. Als een der merkwaardigste voor- 

vallen van dien aard, voeren wij aan het volgende verhaal, in de 

natuurlijke geschiedenis der zoogdieren van Bewrcex voorkomende. 

Deze voortreffelijke schrijver berigt, dater smokkelaars, in het jaar 

1784 aan de kust van Noordhumberland geland zijnde, aldaar eenen 

hond achterlieten. Deze zich verlaten en zonder voedsel ziende, 

begon weldra jagt te maken op de schapen, welke zich in die 

streken op de weiden bevonden, en werd weldra het schrikbeeld 

van den geheelen omtrek. Hij plagt eene groote opening te bij- 

ten in de regterzijde der schapen, het nierenvel te eten, en het 
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ven; dat alle voorzorgen, alsmede de middelen om die 

honden te schieten, aangewend, vruchteloos waren geble- 

ven, niet alleen, maar dat nu ook het kwaad tot de 

gemeenten Heilo , Limmen en Castricum was overgeslagen , 

alsmede onder Alkmaar en Wimmenum, zoodat te zamen 

genomen omstreeks 200 schapen gedood waren. — Dat uit 

deze omstandigheden het vermoeden gerezen was, dat deze 

verwoestingen door een vreemd roofdier werden aangerigt, 

hetwelk bevestigd werd daardoor, dat men des nachts, bij 

maneschijn, een vreemdsoortig dier meende gezien te hebben ; 

weshalve hij den gemelden staatsambtenaar hiervan kennis 

gaf, met voorstel om de noodige maatregelen te nemen, 

waaronder zijns inziens, het uitloven eener premie dienstig 

konde zijn. 

Deze missive werd door den Gouverneur aan den toen- 

maligen Opperhoutvester gezonden, met het voorstel, om 

door het bijeenbrengen van opzieners of het houden eener 

algemeene jagt, in de zaak zoo mogelijk te voorzien. _ 

Door den O. H. werd, na den houtvester in het 4° dis- 

trict van N.holland te hebben gehoord, de houtvester-in- 

specteur gecommitteerd, ten einde zich onverwijld naar 

Haarlem te begeven, om aldaar met den Gouverneur in 

geheele overige ligchaam te laten liggen. De landlieden en 

pachters gaven zich veel moeile, dit dier te dooden; zij jaagden 

hem met honden, zoo als men de wolven of vossen pleegt te ja- 

gen. De honden intusschen, hunnen makker naderende, legden 

zich voor hem op den grond, en weigerden hem aan te vallen. 

Men had hem op eenen dag van Howik af tot op eenen afstand 

van 12 mijlen vervolgd; niettemin keerde hij dienzelfden dag 

maar voornoemde plaats terug, en doodde nog eenige schapen. Tot 

zijne gewone verblijfplaats had hij eene rots gekozen, van 

waaruit hij de vier, naar deze plaats voerende straatwegen, kon 

overzien. Met was dan ook op dit observatorium, dat het ein- 

delijk , na verloop van drie maanden gelukte, hem te overvallen 

en dood te schieten, Rep. 
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overleg te treden, en de eerstgem, houtvester aangeschre- 

ven om de opzieners ter beschikking der gemeente-besturen 

te stellen en des noods de vergunning, bij art. 45 der wet 

van den 41 Julij 1814 bedoeld, verleend ; wordende van 

een en ander aan den Gouverneur kennis gegeven. 

Dienovereenkomstig werd den 19 eene conferentie gehou- 

den, waarbij ook de heer adj. houtv. S. M. v. P. en N. tegen- 

woordig was en waarin besloten werd, om op den 25 eene 

algemeene jagt te houden, en de burgemeesters in den om- 

trek tot medewerking daartoe aan te schrijven; terwijl op 

den 22, binnen Alkmaar de verzameling der schutters en 

het regelen der jagt bepaald werd. — Zijade inmiddels on- 

der Schoorl weder eenige schapen verscheurd. 

Op den 22 had ten huize van den adj. houtv. eene bij- 

eenkomst plaats , waar zich ook de houtv. in het 4. distr. 

N.holland bevond, ten einde alles voor de jagt van den 

volgenden dag te regelen, — In deze bijeenkomst werd ver- 

toond een gewond schaap, hetwelk op eene der zijden de 

kenteekens scheen te dragen eener verwonding, door middel 

van een’ grooten klaauw, met scherpe nagels. — Op deze 

bijeenkomst werden ook door den burgemeester van Egmond- 

binnen, medegedeeld de volgende, op den 12 Februarij 1846 

voor hem afgelegde en door de deposanten mede onder - 

teekende verklaringen, als : 

Ao. van Pieter vaN peN Bere, arbeider te Egmond-op- 

den-Hoef, dat hij op den 9 dezer maand, des avonds tus- 

schen 6 en 7 ure, in de nabijheid van het huis zijner 

moeder, een dier heeft gezien, hetwelk hij niet kende, en 

waarvan hij de volgende beschrijving gaf : grootte als een 

middelslag hond, doch iets langer en laag op de pooten ; 

zeer ruig in het hair en lange ruige staart; de staart ter 

lengte van het ligchaam van het dier; de kop niet groot, 

doch zeer spits, en kleine staande coven. 

hk 
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Dat het dier hem ontmoetende, bleef staan en hemi 

aankeek , waarop hij een zijner klompen greep om zich te 

verweren, terwijl kij zijne moeder riep om te komen kij- 

ken. — Dat evenwel, toen hij bukte om zijn’ klomp te grij- 

pen, het dier snel terug liep, de brug bij het raadhuis 

overging, door een aldaar staand hek heen kroop en zich 

daarna met » onbegrijpelijke vlugheid” over het land verwij- 

derde. — Dat de kleur hem donker of zwartachtig was 

voorgekomen. , 

2, Pieren Yes en Jacon Harrs, schulpers, wonende te 

Esmond-op-den-Hoef , dat zij op den 9 dezer maand, ten 

gevolge der qualificatie van den burgemeester, zich naar 

het duin hebben begeven, om te onderzoeken of er ook spo- 

ren van eenig vreemd schadelijk gedierte te vinden waren — 

Dat zij in de nabijheid van Egmond-aan-Zee hebben gevon- 

den het spoor van een dier, hetwelk hun vreemd voor- 

kwam »daar deze indrukselen , hoezeer eenigermate met 

die van den voet eens honds overeenkomende, de blijken 

droegen van zeer lange en scherpe nagels en zeer breeden 

voet ; zoomede dat de achterste indrukken des voets geheel 

anders waren gevormd, en mitsdien het geheel de blijken 

droeg, ook bij vergelijking van den hondenpoot, dat het door 

hen gevonden spoor niet van eenen hond afkomstig was, 

en hetwelk nog daarenboven bleek, omdat het spoor des 

voorvoets wel een derde kleiner was, dan van den achter- 

voet, of omgekeerd , waaromtrent de comparanten in ge- 

voelen verschilden ; zijnde het verschil der grootte van den 

voor- en achtervoet bij den houd oneindig minder.” 

Dat zij het spoor zijn gevolgd door de duinen, tot nabij 

Castricum en vervolgens in eene andere rigting terug onder 

Wimmenum, waar het zich in de begroeide duinen verloor. 

Dat Jacon Haurs, op den 10 dezer maand, des avonds 

omstreeks half acht ure, op een stuk land , nabij den Hoef, 

ee 
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een dier heeft gezien, ter grootte van een’ middelmatigen 

_ hond, van donker grijs gevlekte kleur, voor zoo veel hij 

bij maanlicht kon onderscheiden, laag op de pooten , ruig- 

harig , met een’ langen ruigen staart , spitsen snoet , en zoo hij 

meent, staande spitse ooren, welk dier op zijne nadering 

en die van zijn’ zoon de vlugt nam; zijnde dit hetzelfde 

dier, hetwelk hij, gedurende den zomer van 4845, drie- 

maal onder de gemeente Wimmenum gezien heeft, zonder 

te weten, welk dier het was, hebbende hij bij die gelegen- 

heid opgemerkt, dat het van tijd tot tijd het voorlijf ophief 

en op de achterste pooten zat te luisteren; zoo mede da 

de bek met knevels was voorzien. 
Dat de beide fcomparanten op den gemelden 10 dezer 

maand, des avonds ruim 8 uur, hetzelfde dier hebben ge- 

zien bij het huis van de wed. van per Bere en wel van 

zeer nabij, daar het een oogenblik op den weg bleef zit- 

ten ; maar dat P. Yrs, van een geweer voorzien, niet 

durfde schieten, vermits het juist in de rigting van een 

venster zat; waarop het » met één vluggen sprong dwars over 
Ek] den weg en te gelijk over eene heg sprong „” en zoo over 

de brug bij het raadhuis het veld is ingevlugt. 

(Deze verklaring, sub 2, is, vermits de attestanten. niet 

schrijven konden, afgelegd in tegenwoordigheid van het lid 

van den gemeente-raad A. van Eemonp.) 

5°, GERRIT DUINMAYER, nachtwacht te Egmond-binnen , 

dat in den nacht van den 4 en 5 dezer maand, door hem 

is gezien een vreemd dier ; hetwelk hij niet kende en waar- 

van hij de volgende beschrijving geeft: 

>De grootte van een middelmatigen hond of kleinen brak , 

laag op de pooten, zeer dikke en ruige staart, spitse kop 

en kleine spitse staande ooren; de kleur van het beest was 

donker, doch vermits het maanlicht was, kon hij dit niet 

bepaald onderscheiden, — Het voormelde dier was hem, 

" 

| 
| 
| 
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die tegen een huis aanstond, zeer nabij gekomen ‚ zoo dat 

hij het zeer naauwkeurig had kunnen gadeslaan, en zich 

niet herinnerde , ooit zoodanig beest vroeger gezien te heb- 

ben; toen hij eenige beweging maakte en door het dier 

werd bespeurd , heeft het zich met eene  verwonderlijke 

snelheid en vlugheid verwijderd,” 

40. Hebben afgelegd voor den burgemeester van Egmond- 

aan-Zee de volgende verklaringen : 

a. Koexpert vaN Dum, visscher, wonende te Egmond- 

aan-Zee: dat hij op den 24 Januarij Il, namiddags omstreeks 

half vijf ure, op het aardappelenveld in het duin, op circa 

1400 ellen bezuiden Egmond-aan-Zee, het spoor heeft ont- 

dekt van een dier, welks versch spoor door hem is ver- 

volgd tot aan den zeekant, op weinig afstand van het dorp, 

van waar hetzelve terugging langs de kust, ongeveer 4000 

ellen, leidende vervolgens weder duinwaarts; dat hij dat 

spoor volgende, is gekomen op de hoogte van een duin, 

van waar hij het dier in de laagte meent te hebben gezien ; 

van hetwelk hij evenwel, uit hoofde der invallende duister- 

nis, geene genoegzame beschrijving kan geven ; alleenlijk op- 

merkende, dat het spoor ingedrukt was door »zware klaau- 

wen , omsluitende met breeden afstand van voor- en ach- 

terpooten , juist in denzelfden vorm, de uitstekende nagels 

evenwel onderkennende.” 

b. Waren Visser, visscher, wonende te Egmond-aan- 

Zee: dat hij op den A dezer maand, des morgens omstreeks 

half vier uur , op den afstand van omstreeks 5000 ellen be- 

zuiden Egmond-aan-Zee, tusschen de beide schulpwegen 

van Egmond binnen, zich op het strand bevindende, aan de 

buitenzijde van het duin, heeft gezien een » vreemdsoortig 

viervoetig beest „” hebbende , voor zoo verre hij zich her- 

innerde, de volgende kenteekens: » grootte, gelijkende naar 

een’ zwaren karphond ; laag op de pooten, met breeden 

24 
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grooten kop en bek, laatstgemelde overeenkomst hebbende 

met den snuit van een varken en gedekt met zware kne- 

vels; lange en zwierige, eenigzins dikke staart.” — Dat 

het dier aanvallenderwijze hem volgde , tot dat hij eenig ge- 

raas op eene bij zich hebbende bijl maakte, waarop het 
kJ 

zich » met aanmerkelijke sprongen,” op en in het duin ver- 

wijderde.” 

Verder werd op deze conferentie besloten om bij de, den 

volgenden dag te houden algemeene jagt, die streek te 

doorzoeken , waarin men konde onderstellen , dat het ge- 

dierte zich denkelijk zoude bevinden, en werd tevens een 

reglement van orde gearresteerd, om hetzelve bij die jagt 

op te volgen. 

Den 23, ten 9 ure , verzamelden zich de jagers ten ge- 

tale van omstreeks 80 en een gelijk getal drijvers, door de 

burgemeesters der omliggende dorpen bijeengebragt , te Cas- 

trieum , wordende de drijvers geadsisteerd door de opzieners 

der jagt en de veldwachters uit den omtrek. — Van daar 

begaf men zich duinwaarts, en nadat het reglement was voor- 

gelezen en de schutters en drijvers in eene lijn van den 

voorkant tot aan het strand geregeld verdeeld waren, werd 

de jagt, niettegenstaande den invallenden regen, tot om- 

streeks vier uur des namiddags voortgezete — Gedurende 

deze jagt, waarbij de meeste orde heerschte, werd de 

geheele streek van het duin, tusschen het zuiderscheid van 

Egmond tot aan het scheid van Bergen, doorzocht. 

Het heeft evenwel niet mogen gelukken eenig versch 

spoor, veel minder het schadelijk gedierte zelf te _ontdek- 

ken; alleenlijk werd tegen het einde der jagt, door een’ 

persoon een zeer oud spoor aangewezen, welk hij zeide, 

van het roofdier te zijn. — Dit spoor werd door eenige 

ervaren jagers onderzocht en was, volgens hunne meening, 

niet voor dat van een’ hond te houden; met welk gevoe- 
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len zich de inspecteur ook vereenigde. — Vermits er geen 

versch spoor was gevonden en de dezer dagen opzettelijk 

des nachts losgelaten schapen onaangetast waren gebleven , 

rees het vermoeden, dat zich het roofdier naar elders had 

verplaatst. — Er werd alzoo besloten, geene verdere jagt op 

hetzelve te maken, vóór dat óf door het ontdekken van 

versch spoor, óf het weder aantasten van schapen , eenige 

aanwijzing van deszelfs vermoedelijke verblijfplaats zoude 

worden aan de hand gegeven. 

Intusschen werden door den Opperhoutvester consenten 

verleend, om bij eventuêle aanwijzingen , jagt op het ge- 

dierte te maken en de inspecteur geautoriseerd , zich op 

de eerste tijding, in loco te vervoegen; terwijl bovendien 

eene premie van f 25— werd uitgeloofd aan hem, die 

het roofdier zoude vangen of dooden en aan den Opperhout- 

vester vertoonen. 

Later verspreidde zich het gerucht , dat de schade aan de 

schapen, door één hond was veroorzaakt, en deze gedood 

was ; maar uit eene missive van den burgemeester van Eg- 

mond-binnen aan den inspecteur bleek, dat het een zeer 

oude hond geweest was, welke wel bij eenige schapen ge- 

zien was, maar aan dezelve geen letsel had toegebragt en 

dat hem door ouderdom genoegzaam alle tanden ontbraken; 

met bijvoeging, dat men nog altijd het gevoelen, dat er 

een vreemd roofdier aanwezig was , ‘bleef aankleven. 

Verder werd door gem. burgemeester aan den inspec- 

teur , door wien aan denzelven de afieekening van het spoor 

van een luipaard (naar Riedinger) was toegezonden, ge- 

meld, dat deze aftcekening vrij wel overeenkwam met 

shet spoor , door hem op de bouwlanden gevonden; terwijl 

men sedert de gehoudene jagt, niets meer van het dier had 

bespeurd. 

Wat er van de zaak moge zijn: ieder onbevooroordeelde 6e Zij 

24% 
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zal moeten toestemmen, dat de ware toedragt steeds raadsel- 

achtig blijft. 

Orvers, te observeren bij de algemeene Jagt, 

op Maandag den 25 Februarij 1846. 

Ieder schutter zal verpligt zijn de plaats te houden, welke 

hem is aangewezen, en zich naar zijn’ nevenman moeten 

rigten. 

Er zal niet mogen worden geschoten als op het schade- 

lijk gedierte , waarvoor de jagt is aangerigt. 

Ingeval er een sein gegeven wordt om halt te houden, 

zal men niet mogen avanceren voor en aleer er order ge- 

geven wordt om vooruit te gaan; dit sein zal worden over- 

gebragt, door de manschappen, welke tusschen de jagers 

zijn geplaatst 

Ingeval het dier, waarop gejaagd wordt, de lijn der ja- 

gers mogt doorbreken, zal niet mogen worden geschoten , 

vóór en aleer hetzelve gemelde lijn is gepasseerd. 

De jagers, welke een vreemd spoor vinden, zullen aan 

hunne nevenlieden het sein geven om halt te houden, welk 

sein door ieder man moet worden overgebragt; de houtves- 

ter zal dit spoor doen onderzoeken en vervolgens sein ge- 

ven, om te avanceren. 

Ieder schutter wordt de meest mogelijke voorzigtigheid 

aanbevolen, daar ieder voor zijne handelingen verantwoor- 

delijk blijft. 

De drijvers zullen attent moeten zijn om de orders van 

» voorwaarts’’ met spoed aan hunne nevenlieden over te 

brengen. 

(Medegedeeld.) 

an deed dee ne ar 



OVERHET VEREDELEN DER RASSEN VAN 

DEN STAANDEN HOND. 

Naar het Hoogduitsch van Dr. L. Zieerer. 

TBE EK KE 

Onder aanfokken verstaan wij in het algemeen den ingreep 
van den mensch in de paring der dieren , waardoor hij zich 
eenigermate nieuwe, tot zijn doel geschikte soorten ver- 
schaft, welke deels meer of minder van het oorspronkelijk: 

ras afwijken, deels echter , wanneer zij door verandering van 

luchtgestel of andere oorzaken verbasterd zijn, wederom het 
zuivere ras naderen, zoo als b. v. het volbloedpaard, 

waarbij hem vooral de merkwaardige, de geheele dieren- 
en menschenwereld bebeerschende natuurwet , van de neiging 
tot voortteling, zelfs van kunstig aangekweekte eigenschap- 
pen, te hulp komt. — Aanfokken, sluit daarom ook tevens 
het begrip van veredeling, als eerste gevolg van hetzelve, 
in zich. 

[oe hooger een dier in de volgreeks der schepping staat 
voor eene des te grootere veredeling is het vatbaar; en 
zulks is boven allen de hond, wiens intellectuëel leven zóó 
ontwikkeld is, en die daardoor ook op eene veelsoortige 
wijze kan veredeld worden. 

Bij onzen staanden hond is dit nu voernamelijk het ge- 
val, ten opzigte van zijnen neus, de wijze van zoeken, 
van zijne volharding en zelfs ook van zijne geaardheid. 
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Tot hiertoe bekommerde men zich weinig om het aanfok- 

ken en veredelen van de rassen der patrijshonden, even 

als ons in het algemeen de kennis der geheimen en wetten 

van het veredelen der dieren vrij onverschillig bleef. Hier 

en daar is, wel is waar, het zuiver houden van enkele ras- 

sen beproefd, doch op de wijze, zooals dit werd onder- 

nomen, konde onmogelijk iets belangrijks daarmede bereikt 

worden, Want men liet honden met elkander paren, vaa 

welke men naauwelijks de ouders, veel minder de voor- 

ouderen, kende; niet bedenkende, dat juist bij de honden 

de jongen maar al te dikwijls naar vroegere voorouders aar- 

den ‚en men zag daarbij meer op de ingeborene natuurlijke 

hoedanigheden, dan op aangekweekte goede eigenschappen. 

Vooral verloor men het grondbeginsel geheel uit het oog, 

dat paring onder naaste bloedverwanten, slechts schadelijk 

op de voortteling werkt; want zelfs Aus vem WinckeeL en 

Jester, die door de jagerwereld erkende autoriteiten, laten 

zich in dit opzigt op eene onbegrijpelijke wijze uit, terwijl 

de eerste zegt: 

»Van het vooroordeel, dat het nadeelig is, naverwante 

honden met elkander te paren, is het verstandige gedeelte 

der jagers reeds lang terug gekomen,’ — (!) en de laatste 

beweert zelfs: »het inmengen van vreemd bloed is niet 

alleen onnoodig , maar zelfs schadelijk.” 

Daarom heeft men er zich ook bij ons zelden op toege- 

legd, om rassen met nieuwe hoedanigheden en nieuwe be- 

kwaamheden aan te schaffen, zoo als de Engelschen dit ver- 

staan. Men behoeft niet van overdrevene voorliefde voor 

de Engelschen beschuldigd te worden, wanneer men be- 

kent, dat juist in het voorttelen en aanfokken van die- 

ren de Engelschen veel hebben uitgerigt en daarin alle be- 

schaafde natiën voor zijn gegaan. Waarlijk, men moet de 

eindelooze mocite, de eeuwen lang voortgezette zorg en de 
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onverdrotenheid bewonderen, met welke zij in het aanfokken 

van alle onze huisdieren, van het paard tot het gevogelte, 

zijn te werk gegaan en zij daardoor zich eenigermate geheel 

nieuwe soorten geschapen hebben, zooals b. v. het paard 

van Yorkshire en de pony, het rundvee zonder hoorns, de 

onderscheidene schapen , waarvan sommigen tot voedsel, 

anderen tot wolteelt bestemd zijn, den leelijken buldog, de 

strijdhanen enz. en boven allen het volbloedpaard , welks 

naam zoo vele paardenliefhebbers in den mend voeren , zon- 

der zijne physiologische belangrijkheid te kennen. Wij 

kunnen ons zeker wel voor geregtigd houden, met vertrou- 

wen de door hen opgevolgde grondbeginselen ook bij ons 

in toepassing te brengen. 

Wij hebben vroeger de verschillende rassen ‘der staande 

honden leeren kennen en ik heb u de eigenschappen en 

uitmuntende hoedanigheden van elk afzonderlijk, zonder aan 

het een boven het ander de voorkeur te geven, on- 

partijdig en ombevooroordeeld beschreven ; kies nu uit 

deze , wanneer gij misschien niet reeds een ras be- 

zit, waarvoor gij eene bijzondere voorliefde hebt, uwe 

honden, en nu kan ik u in het algemeen slechts raden: 

rigt u met uwe nonden naar de behoeften van het door u te 

bejagen jagtveld in; op uitgebreide moerassen en waterrijke 

streken moet gij ruwharige, en op drooge vlakten of berg- 

achtige velden kortharige honden kiezen. Het is eene an- 

dere vraag: of gij met duitsche of, wanneer gij gelegen- 

heid hebt, met engelsche honden wilt jagen. Zoo gij mijnen 

raad wilt volgen, moet gij u even weinig tot het eene als 

tot bet andere ras bepalen. Verre zij het van mij, den 

duitschen hond zijne verdiensten en zijne voortreffelijke ei- 

genschappen te willen ontzeggen; doch, daargelaten , dat 

werkelijk goede honden buitengewoon zeldzaam zijn, en 

hunne afkomst gewoonlijk duister ís; zoo voldoet toch de 
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duitsche hond, welke voor dien tijd, toen nog het steek- 

net, het drijftuig en de tiras de dienst van het geweer 

vervulden, naauwelijks beter konde gedacht worden, nict 

meer zoo geheel aan den tegenwoordigen tijd; zijn volgen op 

den voet der patrijzen is dikwijls te langzaam en niet ijverig 

genoeg ; hij teekent gewoonlijk te lang en brengt den jager 

niet snel genoeg voor het wild , en maar zelden vindt men 

bij hem groote volharding en bestendigheid in den arbeid. 

Even zoo weinig echter is de zuiver engelsche hond, voor 

onze wijze van jagen ‚in alle opzigten bruikbaar: hij is voor 

onze jagtvelden te vurig, te wild en jaagt te ver af, hoe- 

wel hij den jager voorzeker vele gangen bespaart; hij is 

tnoeijelijk op onze wijze te dresseren , waarbij hij veel van 

zijne eigenaardigheden verliest, en wat de hoofdzaak is, 

men kan hem niet overal gebruiken; want wij kunnen on- 

mogelijk , hoewel het zeer aangenaam zoude zijn, voor elke 

soort van jagt bijzondere honden houden. 

Uit de vereeniging van beide rassen kunnen wij intusschen 

ons eene soort verschaffen , welke aan onze stoutste eischen 

in elk opzigt beantwoordt. Laat den zachtaardigen , bedaarden 

en langzamen duitschen hond met zijnen edelen , vurigen en- 

gelsclien mededinger paren, en de jongen zullen beide ge- 

aardheden op de beste wijze in zich vereenigen. Laat de 

duitsche teef door een’ engelschen reu dekken , en zijt gij in 

het bezit eener engelsche teef, zoo paar haar aan eenen duit- 

schen reu. Op deze wijze gaan sedert ò jaren de meeste 

hondeufokkende jagtliefhebbers , die ik ken, te werk en 

zien in hunne jonge honden de beloonendste resultaten. 

Verschaf u daarom in de eerste plaats eene goed gebouwde 

teef, en let vooral daarop , dat zij een’ goeden neus 

hebbe. 

Het is bekend, dat de eene hond een beteren neus dan de 

agdere heeft; dit hangt niet alleen van oefening en het me- 
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nigvuldig gebruik derzelven af (hoewel honden, welke zelden 

gebruikt worden, veel van de scherpte hunner renkorganen 

verliezen) , maar hoofdzakelijk van eene bepaalde zamenstel- 

ling der\inwendige bewerktuiging. Bij weinige dieren is de ver- 

takking der reukzenuwen met de hersenen en de slijmhuid van 

den neus (het vlies van Scuxerven) zoo aanmerkelijk als bij den 

hond, en onder de honden bij uitstekendheid weder bij die- 

genen, welke breede koppen hebben, zoedat hierin dit, 

met talrijke vertakkingen der reukzenuwen voorziene slijmvlies, 

eene in evenredigheid groote oppervlakte kan innemen. Alle 

honden met breede koppen moeten daarom een goede neus 

hebben,en dit is ook het geval: de echte goede patrijshon- 

den munten door de breedte hunner koppen uit, en de wind- 

hond met zijnen smallen kop, is wegens zijn weinig scherp 

reukorgaan bekend. Men zoude daar tegen wel kunnen aan- 

voeren , dat de buldog, die een dikken kop heeft, nogtans 

van eenen slechten neus voorzien is, doch bij naauwkeuri- 

ger onderzoek zal men bevinden , dat zijn kop meer dikwangig 

en kort, dan breed is, terwijl zijne onderkaak vooruit staat, 

en zijne neusgaten zoo achterwaarts liggen en ingedrukt 

zijn, dat ten minste hierin geen genoegzame plaats voor de 

uitbreiding der reukzenuwen kan gelegen zijn. Even zoo 
zijn ook integendeel spitse snoeten geen bewijs van slechte 

reukwerktuigen, wanneer slechts de kop daarmede in ver- 

houding staat: want de wolf en de vos, die even zoo zeer 

door hunnen spitsen snoet, als door de fijnheid van hunnen 
reuk uitmunten, hebben in der daad zeer breede koppen. 

Het belangrijkste is aldus een goede neus, die dan het 
gemakkelijkst door het gebruik geoefend wordt, wanneer hij 
volgens de ontleedkundige zamenstelling der organen aanwe- 
zig is. 

Verlies buitendien bij het aanfokken uwer honden nooit de 

volgende grondbeginselen uit het oog: 
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Laat nooit te na verwante honden met elkander spelen. De 

treurige gevolgen, welke met het voorttelen in te na ver- 

wante graden van het bloed of ras verbonden zijn , kan elk 

gemakkelijk gewaar worden, die zich lang met het aanfok- 

ken van dieren heeft bezig gehouden, en zijn thans reeds 

genoegzaam bekend; hoewel Aus prm WinckerL en Jester het 

tegendeel beweren. De verstandige en onderwezene landhuis- 

houdkundige van den tegenwoordigen tijd ‚ spaart kos- 

ten, noch moeite , om zijne paarden, koeijen en scha- 

pen, en zelfs zijn pluimgedierte door paring met vreemd 

bloed te vermengen. Zelfs bij den mensch ziet men spoedig 

die nadeelige gevolgen uit het paren; of beter gezegd, uit 

het huwelijk van elkander te na in het bloed verwanten , 

worden bijna altijd aan geest en ligchaam slecht ontwikkelde , 

domme en ziekelijke kinderen geboren. Bij den hond ver- 

toonen zich de gevolgen der voortteling vooreerst in het zieke- 

lijk gestel en de groote sterfelijkheid der jongen, zoodat het 

moeijelijk valt hen groot te brengen. Tevens zijn zulke 

honden niet sterk en vertoonen vooral eene zwakheid in het 

kruis, hunne pooten zijn slecht, de klaauw is niet geslo- 

ten; zij treden door, zoo als men gewoon is van het 

paard te zeggen; de geaardheid wordt dof en traag en te- 

vens gaat ook de scherpte der reukzenuwen verloren. Zelfs 

onder de brakken vindt men dikwijls dergelijke exemplaren , 

welke in hunne geheele persoonlijkheid, op zoodanige treu- 

rige afkomst wijzen. 

Laat nooit langharige met kortharige honden paren, maar 

scheid beide rassen op het strengst van elkander, want 

slechts in zeldzame gevallen ontstaat daaruit iets goeds; ook 

schijnen de hieruit ontsprotene nakomelingen maar slecht 

voort te telen; zoo zijn mij twee, waarlijk uitstekende, 

kertharige patrijshonden bekend, van welken de eene van 

vaders, de ander van moeders zijde van het beroemde Set- 

ER 
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ter-ras van den hertog van Cameripte afstamt, die hunne 

zeldzame eigenschappen slechts zeer onvolkomen hebben 

overgebragt en vele middelmatige honden hebben geteeld. 

Laat ook geene te oude reuën met te jonge teven paren en om- 

gekeerd. De middelmatige, als de krachtigste leeftijd, is 

het geschikst tot de voortteling. 

Houd op het zorgvuldigst het oog op uwe teef in den 

tijd, dat zij loops is, want het is eene stellige, even 

belangrijke , als moeijelijk te verklaren daadzaak, dat wan- 

neer eene teef de eerste maal door een’ reu van straatras 

gedekt wordt, zich in de volgende worpen daarvan steeds 

de gevolgen vertoonen en zoodanige teef voor altijd tot het 

aanfokken van zwiver ras ongeschikt wordt. 

De beste tijd tot het dekken der teven is het voorjaar, 

vermits dan de jongen, gedurende den zomer, in de vrije 

lucht kunnen opgroeijen en steeds sterker en gezonder zijn 

dan die, welke gedurende hunne jeugd in een’ stal of bij 

het vuur worden groot gebragt. 

IDD Ee EE 



HOOGE OUDERDOM VAN EEN HERT. 

(Overgenomen uit het Magazin im Gebiete der Jägerei, 

1841, Ne, 5,) 

NG R__— 

ScroPe, in zijn boek over de Herten-jagt, verhaalt de 

volgende, in Schotland voor waar gehoudene gebeurtenis : 

Kapitein Macponarp van Fulloch, welke in het jaar 4776, 

in eenen ouderdom van 86 jaren stierf, kende gedurende 

de laatste vijftig jaren van zijn leven het witte hert van 

Lochtreig ; zijn vader had hetzelve insgelijks gedurende een 

gelijk tijdperk, en zijn grootvader zestig jaren lang gekend. 

Allen waren ijverige herten-jagers. Ook bij vele landlieden 

was dit hert bekend: het was geheel wit , zonder de min- 

ste vlek ; men zag het nimmer alleen en niemand herinnerde 

zich, dat er ooit een schot op gelost was, — Het was bij- 

zonder groot en men berekende zijnen ouderdom op 450 

jaren. — Later zonderde het zich van den troep af en men 

zag het steeds alleen op onmetelijke vlakten, waar het den 

jager onmogelijk was, het te naderen. 

Omstreeks 41775 gelukte het Macpovarp, nadat hij het 

hert gedurende vijf uren was nagegaan, hetzelve op den 

afstand van een schot te naderen. Hij schoot, het hert 

stortte neder, raakte weder op de been en vlugtte. — Door 

zijn’ verrekijker zag hij duidelijk, dat de kogel het linker 

blad, een weinig te hoog, had getroffen. In het denkbeeld, 
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dat het hert doodelijk getroffen was en hier of daar zijn 

einde gevonden had, verhaalde hij, dat het groote hert van 

Lochtreig door zijne hand was gevallen; ofschoon de zaak 

later door velen werd betwijfeld. 

In 1807, twee en dertig jaren na dit voorval, werd het 

befaamde hert, op vier mijlen afstand van Lochtreig , door 

Jou Macpoxarp, broeder van den kapitein, werkelijk ge- 

schoten. — Bij behoorlijk onderzoek bleek het, dat de in 

AT15 daarop afgeschoten kogel, het linkerblad een’ duim 

onder de ruggegraat getroffen had, alwaar een likteeken 

de plaats der verwonding duidelijk aanwees, — Het gewei 

was klein en onregelmatig. 

=D ORDE Ee 



WET TOT REGELING DER JAGT EN 

VISSCHERIJ. 

WOOD 

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der 

Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot Hertog 

van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Allen, die dezen zullen zien, of hooren lezen , salut! 

doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het nood- 

zakelijk is, de wet van den 41 Junij 4814 (Staatsblad 

no. 79), en alle andere verordeningen op het stuk der jagt 

en visscherij binnen het Rijk te doen vervangen ; 

Gelet op art. 641 van het Burgerlijk Wetboek , 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en 

met gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevon- 

den en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. Ieder die zijn grond of de gronden van anderen, 

waarop hij jagtregt heeft , bejaagt , of zijn vischwater of dat van 

anderen , waarin hij tot visschen is geregtigd , bevischt , moet 

voorzien zijn van eene daartoe betrekkelijke acte, op de 

eerste vordering te vertoonen aan de ambtenaren, met het 

toezigt op de jagt en visscherij belast. 

2. Om eens anders grond of jagt of vischwater bij ver- 

gunning , huur of pacht te kunnen bejagen of bevisschen , 

moet men daarenboven voorzien zijn van een schriftelijk be- 
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swijs van den eigenaar of regthebbende, mede te vertoonen 

zoo als bij het vorige artikel is bepaald. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op pachters of huurders, 

ten ware het jagt- of vischregt bij de overeenkomst van 

pacht of huur zij voorbehouden. 

Ten aanzien van de gronden en de wateren , vermeld in 

artt. 577 en 579 Burgerlijk Wetboek, wordt de Staat als 

regthebbende beschouwd. 

Tot bet visschen in deze wateren met den hengel in de 

hand wordt noch acte noch vergunning vereischt. 

Het schriftelijk bewijs, in het dste lid bedoeld, is vrij 

van zegel en registratie. 

5. Het jagt- en vischregt, dat derden op gronden of in 

wateren van anderen hebben , kan door dezen worden af- 

gekocht, al ware het tegendeel uitdrukkelijk bedongen. 

Het bestuur der domeinen is tot dien afkoop bevoegd 

op de voorwaarden , door Ons vast te stellen. 

Bij geschil over den afkoopprijs, wordt deze door de 

Regtbank van het Arrondissement, waarin de gronden of 

vischwateren zijn gelegen, na verhoor van deskundigen, bepaald. 

Bij vervreemding kan het jagt- of vischregt niet van den 

eigendom van den grond of het water worden afgescheiden, 

4. Behoudens de regten van derden, wordt aan Ons 

de beschikking opgedragen over de jagt: 

van Naaldwijk en den Oranjepolder, zoolang de afkoop 

van het jagtregt, waarop art. 5 toepasselijk is, niet zal 

zijn geschied, en voorts op de volgende Rijksdomeingronden. 

a. die gelegen zijn onder de heerlijkheid het Loo; 

b. de zeeduinen van den Hoek van Holland tot aan het 

dorp Noordwijk aan Zee; 

e. onder Borculo, voor zoover die niet aan eenig zedelijk 

ligehaam zijn of zullen worden afgestaan, en 

d. de kroondomeinen. 
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3. De Jagt- en vischacten worden , bij verzoekschrift op 

ongezegeld papier, aangevraagd aan Onzen comumssaris in de 

provincie, waarin de verzoeker woonachtig is, en door dien 

commissaris , volgens het model door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken vastgesteld, uitgegeven. 

Voor minderjarigen worden de verzoekschriften ingediend 

door hunne ouders of voogden. 

De acten gelden van den 4 Julij tot en met den 50 Junij 

van het daaropvolgende jaar , en zijn voor geheel het Rijk 

van kracht. 

6. Onverminderd het zegelregt, volgens de wet, wordt 

betaald : 

Voor eene groote jagtacte tot alle geoorloofd jagtbedrijf : 

vyftien gulden ; 

voor eene kleine jagtacte tot de jagtbedrijven, in art. 45 

litt. e‚, f en g genoemd: vijf gulden ; 

voor eene groote vischacte tot het gebruik van alle ge- 

oorloofd vischtuig : vijf gulden ; 

voor eene kleine vischacte tot het gebruik van één geoorloofd 

vischtuig, in de acte te vermelden ; een gulden en vijftig cents. 

voor de uitoefening der kleine jagtbedrijven, in art. 45 

sub i en k vermeld , wordt geene acte vereischt. 

Het blijft aan Onzen commissaris in de provincie voorbe- 

houden , aan kennelijk onvermogenden , ter zake der uitoe- 

fening van de visscherij met één vischtuig, kosteloos ver- 

gunning te verleenen, mits van het onvermogen voldoende 

blijke, en door de Lelanghebbenden de. schriftelijke toestem- 

ming der eigenaren worde overgelegd, waarvan in de ver- 

gunning melding wordt gemaakt. 

7. Eene acte dient alleen voor hem, op wiens naam zij 

is afgegeven, 

De meester kan echter ook eene acte bekomen ten name 

van zijn jager of visscher ; inwonende zonen beneden den 
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Ouderdom van achttien jaren mogen zonder acte op eigen 

naam, hunnen vader of diens jager, jagende, vergezellen, 

8. Eene groote jagt- of groote vischacte geeft de bevoegd- 

heid tot uitoefening van alle jagt of visscherij , niet verboden 

bij deze wet of bij de provinciale verordeningen, bedoeld in, 

de beide volgende artikelen. 

9. Voor elke provincie wordt door de Staten , onder Onze, 

goedkeuring, een reglement op de uitoefening der jagt em 

visscherij vastgesteld, tot aanwijzing : 

a. van de dagen in de week, waarop de lange of korte 

jagt mag worden uitgeoefend ; 

b. van de plaatsen voor de uitoefening der afzonderlijke 

jagten op waterwild ; 

c,‚ van den tijd, waarop het jagen op grof wild zal zijn 

toegelaten ; 

en d. van de soort van vischtuigen en van de grootte 

der mazen dier vischnetten. 

10. De wijze van uitoefening der zalmvisscherij wordt, 

eveneens, door de Provinciale Staten bij een afzonderlijk 

reglement geregeld. 

11. Gedeputeerde Staten bepalen jaarlijks den tijd der 

opening en sluiting der jagt en visscherij, en Onze Com- 

missaris in de provincie doet daarvan aankondiging, ten 

minste acht dagen vóór de opening en sluiting. 

Op gelijke wijze bepalen zij, naar mate de wildstand of 

plaatselijke omstandigheden zulks vereischen , of de jagt op 

eenig wildsoort, alsmede of eenige visscherij niet geopend 

dan wel beperkt moet worden, hetzij in de geheele pro- 

vincie, hetzij in bepaalde plaatsen, alsmede hoe vele stuk- 

ken grof wild van het mannelijk of vrouwelijk geslacht, en 

hoe vele hazen op éénen dag door één jager , en bij klop- 

of drijfjagten, door alle jagers te zamen, mogen worden 

geschoten of gevangen. 

25 
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13. Geene jagtacte of buitengewone magtiging wordt ver- 

eischt : 

a. voor het schieten van schadelijke vogels in tuinen of 

fruitboomgaarden , door of op last van den eigenaar of regt- 

hebbende ; 

b. voor het jagen door den eigenaar of regthebbende in 

lust- of bouwhoven of buitenplaatsen, door muren, schut- 

tingen, rasters of grachten geheel afgesloten. 

15. Geene vischacte wordt vereischt :. 

a. voor hen, die den houder eener vischacte , daarbij , 

zelven tegenwoordig, behulpzaam zijn in het hanteren van 

een vischtuig ‚ dat door één persoon niet kan worden be- 

heerd, het visschen met schakels of wargarens daaronder 

begrepen ; 

b. voor het bevisschen door den eigenaar of regthebben- 

de van vischwater, gelegen in buitenplaatsen en lust- of bouw- 

hoven, door muren, schuttingen, rasters of grachten geheel 

afgesloten ; 

©. voor het visschen met den hengel in de hand , onder 

toestemming van den eigenaar van het vischwater of daarop 

regthebbende. 

De provinciale reglementen, in art. 9 genoemd, bepalen 

de breedte voor grachten vereischt, 

44. Jagtacten worden geweigerd aan : 

a. maréchaussées beneden den rang van officier ; aan die- 

naars van justitie en politie; aan beambten van ’s Rijks 

middelen, niet boven den rang van commies; aan veldwach- 

ters „ boschwachters en opzieners der jagt : allen voor zoo ver 

zij bezoldigd zijn en bevoegd tot het doen van bekeuringen, 

belioudens de bevoegdheid van “de opzieners der jagt tot het 

schieten van schadelijk gedierte , overeenkomstig art. 50 ; 

b. personen onder curatele gesteld, ten ware zij tot het 

vragen van acte door huunen curator zijn gemagtigd ; 
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e. personen beneden de achttien jaren; 

__d. personen, aan welke bij de wet, of bij regterlijk ge- 

wijsde, het regt om schietgeweer of wapenen te dragen, 

is ontzegd ; 

e. die een onteerend vonnis hebben ondergaan, zoolang 

zij niet zijn gerehabiliteerd. 

De personen, vermeld sub litt. d en e‚ kunnen echter 

worden toegelaten tot de jagtbedrijven, vermeld bij artt 45 

litt‚se „of, gen. he 

Binnen de twee eerste jaren, te rekenen van den dag 

dat eene veroordeeling wegens jagen zonder acte, of wegens 

eene der overtredingen, strafbaar gesteld bij de artt. 42 

of 45 dezer wet , kracht van gewijsde heeft verkregen , kan 

eene acte aan den veroordeelde worden geweigerd. 

13. De geoorloofde jagtbedrijven zijn de volgende : 

a. met valken of havikken , waarbij geene honden gebruikt 

mogen worden ; 

b. met windhonden (lange jagt), mits zonder schietgeweer; 

c. met geweer en met of zonder staande honden of brakken ; 

d. het schieten van waterwild ; 

e. het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet; 

f. het vangen van waterwild , aangeduid in art. 17, met 

slagnetten ; 

g. het vangen van houtsnippen met laat-, war-of valflouwen ; 

h, het vangen van eendvogels in eene eendenkooi of daar- 

mede gelijkstaand toestel ; 

i. Het vangen van lijsters met paardenharen strikken , 

mits gesteld ten minste één el boven den grond ; 

b. het vangen van leeuwrikken en vinken met slagnetten. 

Alle andere pogingen of middelen om wild op te sporen , 

te bemagtigen of te dooden , zijn verboden. 

16. Het brengen van jagthonden voor het wild in het 

veld gedurende den gesloten jagttijd, het houden van klop- 
ko 
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jagten en het opvangen van fasanten kan geschieden na De- 

komen consent, kosteloos af te geven door den Commissa- 

ris des Konings in de provincie. ciel 

17. Onder wild wordt verstaan : 

Grof wild: herten en reêen ; 

hlein wild; hazen, fasanten , korhoenders, patrijzen, hout= 

snippen , kwartels , lijsters, leeuwrikken en vinken ; 

waterwild : zwanen, ganzen, eenden , duikers, water- 

hoenders , watersnippen , schrieken, kemphanen, strandloo- 

pers, wulpen en plevieren. 

18. Het is verboden te jagen: 

a. op Zondag ; 

b. voor zonsopgang en na zonsondergang, met uitzonde- 

ring van het schieten van ganzen en eenden; 

c.‚ op spoorsneeuw ; 

d. bij hoog water : dat is daar wáár de grond, met uit- 

zondering van de hoogten, waarop het wild schuilplaats 

vindt , onder water staat ; 

e. binnen den kring eener geregistreerde en afgepaalde 

eendvogelkooi , zelfs aan den eigenaar of bruiker, of ten 

gevolge van door hen verleende vergunning. 

19. Het is verboden te jagen of te visschen in ge- 

sloten jagt- of vischtijd. 

In open jagt- of vischtijd mag niet anders worden ge- 

jaagd en gevischt, dan met inachtneming van hetgeen bij 

deze wet en bij de reglementen en verordeningen, in de 

artt. 9, 40 en 41 bedoeld, is voorgeschreven. 

20. Het is verboden zonder de vereischte jagtacte of 

in gesloten jagttijd met schietgeweer, valken , havikken of 

honden in het. veld te komen, buiten openbare wegen-@: 

voetpaden, ten ware men «voorzien zij van de buitengewone 

magtiging „ in àrt. 27 bedoeld. 

21. Het is verboden: 
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a. kievieten met netten te vangen ; 

b. nachtegalen te vangen en hare nesten te verstoren ; 

c. nachtegalen te vervoeren. 

Om zeer bijzondere redenen kan door Onzen Minister van 

Me indscli Zaken echter vergunning tot dit vervoer wor- 

den verleend. 

Nachtegalen , bij bekeuringen aangehaald , worden , zoo- 

dra zij niet meer ten behoeve van het regtsgeding noodig 

zijn, in vrijheid gesteld. 

22. Het is verboden, de eijeren van eenig wild te zoe- 

ken of te rapen, te verkoopen of te vervoeren , met uit- 

zondering van eijeren van waterwild, in art. 47 genoemd , 

van kievieten, hetwelk aan den eigenaar van den grond , 

en met diens toestemming ook aan anderen, onverlet blijft 

gedurende’ de maanden Februarij , Maart en April, 

„Het vervoer en de verkoop’ der laatstgenoemde eijercu 

hlijft geoorloofd. tot en met den vijfden Mei. 

25. Houders van acten, gronden moetende overgaan, 

waarop zij niet bevoegd zijn te jagen, zijn verpligt han hond 

of hunne honden vast te houden. 

Wanneer honden op zoodanigen gromd wild zoeken of 

vervolgen , is de actehouder verpligt, hen terug te roepen 

of op te halen. : 

In het laatste geval is hij, met het geweer jagende, ver- 

pligt het af te leggen, alvorens zich óp eens anders grond 

te begeven. 

24, Buiten de steden, de kom der landgemeenten en de 

openbare wegen, mogen geene honden losloopen , tenzij 

voorzien van eenen slependen kruisbungel. 

‚ 25. Door visschen wordt verstaan het te water brengen, 

ligten of ophalen van vischnetten, korven of andere visch- 

tuigen, alsmede het bezigen van alle andere middelen om 

visch te vangen of tc dooden, 
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26. Behalve in de wateren, bedoeld in art. 435, is verboden: 

a, kuit van visch op te vangen ; 

b. met de zegen visschende, de kuil uit het water te 

halen, alvorens die in het water te hebben omgekeerd ; 

c‚ te visschen, wanneer het water met ijs bedekt is, 
tenzij met toestemming van Onzen Commissaris in de pro- 
vincie; deze verbodsbepaling is echter niet toepasselijk op 

rivieren , meren en plassen; 

d. visch te vangen door vergif of bedwelmende middelen; 

e. door keernetten of andere daarmede gelijkstaande mid- 

delen , den visch den doortogt te beletten; hieronder be- 

grepen het gebruik van vischnetten tot keering van visch ; 

f- te visschen met den harpoen of met strikken. 

27. Tegen de nadeelen, uit te groote vermenigvuldiging van 

wild of van schadelijk gedierte ontstaande, worden door Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken maatregelen verordend, 

Hij is bevoegd buitengewone magtiging tot het schieten 

of op andere wijze bemeesteren van wild of schadelijk ge- 

dierte in gesloten of open jagttijd te verleenen, of te la- 

ten verleenen , met toekenning der bevoegdheid, om hon- 

den te gebruiken. Deze magtigingen worden aan de ambte- 

naren ‚ met het toezigt op de jagt en visscherij belast, op 

de eerste vordering vertoond. 

28. Het verkoopen, te koop uitstallen, alsmede het ver- 

voeren van wild of visch in gesloten jagt- of vischtijd is 

verboden , maar wòrdt nog gedurende veertien dagen na die 

sluiting toegelaten, 

Wild of visch vervoerd uit eene provincie waar de jagt 

of visscherij is geopend, naar eene provincie waar die is 

gesloten , wordt vergezeld van eezie verklaring van oorsprong, 

ook bij splitsing, afgegeven door het hoofd van het bestuur 

der gemeente, waar de afzender woonachtig of waar het 

wild geschoten of de visch gevangen is, 



377 

Wild of visch van buitenlands in- of het Rijk doorge- 
voerd , wordt gedekt door een buitenlandsch of transitopas- 
poort, even als de hiervoren vermelde verklaring, bij de 
eerste vordering aan de beambten, met het toezigt op de 
jagt en visscherij belast, te vertoonen. 

In den gesloten jagt- of vischtijd zijn de Ran ver- 
meld in art. 57 dezer wet, mits voorzien van hunne acten 

van aanstelling, beyoegd de middelen van vervoer en de 
goederen, die worden gedragen, te onderzoeken, en na 
te gaan of er wild of visch vervoerd of verkocht wordt 
in strijd met de wet. 

Weigering of verhindering van dit onderzoek wordt ge- 
straft overeenkomstig artt, 41 en 47. 

29. Het vangen van vossen, dassen , marters, fluwijnen , 
bunsings, wezels, verwilderde katten, otters en roofvogels 
met klemmen, vallen of stappen, en van konijnen door 
middel van fretten en buidels, is geoorloôfd, mits op eigen 
grond of met schriftelijke toestemming van den eigenaar of 
regthebbende. 

50, Voor schadelijk gedierte , gedood op eigen grond , of 
op een grond, waar men bevoegd is te jagen of het ge- 
dierte te dooden, mits deze gronden in Nederland zijn ge- 
legen, kunnen, wanneer het hoofd van het bestuur. der ge- 
meente die omstandigheden voldoende bewezen. acht, de 
volgende premiën worden genoten : 

Noorseege: moervas;l- „er vld ere len f 1.50 
PRE CEMBOB AG Hlval Sub, oalde alg (a ada kbd Mader sn an OO 

ys» „niet volwassen vos, … ; …… … a» 0.75 

> _» marter, een fluwijn, een bunsing, cen 

hermelijn, een wezel. . . . . . » 0.30 

PEREN 2 "OC tet ADnote oBeNgner b va seb td OO 

> __» een valk, een havik, een sperwer, 

een wouw, een buizerd .,  . „ » 0.50 
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De premiën worden niet genoten, dan nadat het gedood 

schadelijk gedierte vertoond is aan het hoofd van het ge- 

meentebestuur , die daaraan een kennelijk teeken-geeft. 

De premiën kunnen mede worden genoten door de opzie- 

ners der jagt voor schadelijk gedierte, door hen met toe- 

stemming van den grondeigenaar gedood. 

Voor het viervoetig gedierte, met uitzondering van de 

wezels , worden de premiën slechts genoten voor zoover 

het is gedood tusschen den 4 Mei en den 1 November van 

ieder jaar. 

51. Ter verzekering van zijn regt, is de eigenaar eener 

zwanendrift, van eene erkende eendenkooi en van eene er- 

kende duiventil verpligt, die, behoudens de regten van der- 

den, jaarlijks te doen registreren bij Onzen Commissaris in 

de provincie, waarin de drift, de kooi of de til gelegen is. 

Op het nalaten dezer registratie zijn de strafbepalingen 

dezer wet niet tÔepasselijk. De eigenaar der zwanendrift, 

eendenkooi of duiventil wordt alsdan gerekend van zijn regt 

afstand te doen, gedurende den tijd der nalating van registratie. 

32. Wegens de. registratie wordt door Onzen Commissa- 

ris in de provincie een kosteloos bewijs afgegeven. 

55. Om de bescherming dezer wet te genieten moet : 

a. de- eigenaar eener zwanendrift deze doen registreren, 

en moeten de zwanen gemerkt zijn met een merk bij de 

registratie aan te geven ; 

b. de eigenaar eener eendenkooi deze doen registreren en 

op den afstand, door de provinciale Staten vastgesteld , doen 

afpalen met palen, ten opschrift hebbende: » Eendenkooi 

»van . . « « « met regt van afpaling op .. . ellen, ge- 

»rekend uit het. midden der kooi.” 

54. Door duiventil wordt verstaan elk toestel, waarop 

zoogenaamde tilduiven of veldvlugters worden gehouden. 

35, Het is aan elk ander dan den eigenaar eener geregis- 
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treerde zwanendrift of duiventil verboden, binnen haren kring 

eenige „daartoe behoorende zwanen, tilduiven of veldvlug- 

ters te schieten, te vangen of op eene andere wijze te 

dooden. 

56. Geene zwanendriften, eendenkooijen of duiventillen 

worden opgerigt zonder Onze toestemming, en zonder be- 

williging van de eigenaren der betrokken gronden; de ge- 

deputeerde Staten vooraf gehoord. 

Ten aanzien van duiventillen zijn betrokken gronden , 

die ingesloten worden -door een kring: op een afstand van 

1500 ellen, beschreven om de plaats waar de til zal wor- 

den opgerigt. 

In het bewijs van toestemming wordt het getal paren 

duiven , hetwelk op de til kan worden gehouden, ver- 

meld. 

57. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken stelt aan en 

ontslaat opzieners der jagt en visscherij. Hun getal en hunne 

bezoldiging wordt door Ons geregeld. 

Hij is ook bevoegd, in het belang. van de grondeigenaren 

en op hun verzoek , onbezoldigde opzieners aan te stellen. 

Hij ontslaat hen, gelijk de bezoldigden. 

De opzieners waken tegen de overtredingen van deze wet 

en van de provinciale verordeningen op de uitoefening der 

jagt en visscherij. 

Tot gelijke waakzaamheid zijn de maréchaussées, de die- 

naars der justitie en politie, de veld- en Rijksboschwach- 

ters en de beambten der Rijks- en plaatselijke middelen 

verpligt. 

Tot het opsporen en staven van overtredingen dezer wet 

en der verordeningen , bedoeld bij artt. 9, 10 en 11, zijn 

de ambtenaren met het toezigt op de jagt en visscherij be- 

last, bevoegd alle gronden, buiten die in art. 12 b ge- 

noemd, te betreden. 
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58, De beambten, vermeld ín art. 57, met uitzonde- 

ring van de maréchaussées, zijn verpligt bij bekeuringen of 

andere ambtsverrigtingen , hunne acten van aanstelling, des 

gevorderd , te vertoonen. 

59, De beambten , ingevolge art. 57, belast miet het wa- 

ken tegen overtredingen van deze wet, en van de bij de 

artt. 9, 10 en 14 bedoelde verordeningen, doen van de 

overtredingen blijken bij schriftelijke relazen of processen-ver- 

baal, die op heeterdaad, immers zoo spoedig mogelijk , wor- 

den opgemaakt op den eed bij dén aanvang hunner bedie- 

ning afgelegd, of wel binnen tweemaal vier en twintig uren 

na de sluiting worden beëedigd, voor den kantonregter of 

voor het hoofd van het gemeentebestuur, hetzij ter plaatse 

waar het misdrijf is gepleegd, hetzij waar de beambten of 
één hunner wonen. 

De overtredingen kunnen, ook zonder zoodanig verbaal „ 

door de bewijsmiddelen, in het Wetboek van Strafvordering 

vermeld, worden gestaafd. 

40. De relazen of processen-verbaal wegens overtredingen 

van deze wet en van de verordeningen, bedoeld bij de artt, 

9, 10 en 11, worden dan den bevoegden ambtenaar van 

het openbaar ministerie ingezonden , ten einde volgens het 

Wetboek van Strafvordering te werden behandeld en ver- 

volgd. 

Ingeval echter de overtreding enkel bestaat in het jagen of 

visschen op eens anders grond of in eens anders water , zon- 

der schriftelijke vergunning van den eigenaar of regthebben-_ 

_ de, kan de beklaagde de strafvordering of regterlijke beslis- 

ging wegens het misdrijf voorkomen, door het indienen 

eener schriftelijke verklaring van den eigenaar of regtheb- 

bende, dat deze wegens het feit, aan den beklaagde ten 

laste gelegd, geene vervolging verlangt. 

Deze verklaring doet de strafvordering vervallen, wanneer 
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zij aan bovengenoemden ambtenaar wordt ingeleverd vóór 

den dag, waarop de zaak ter teregtzitting dienen moet. 

De regtskosten verblijven ten laste van den beklaagde, 

41, De overtredingen dezer wet en der verordeningen, 

in de artt. 9, 10 en 41 bedoeld, worden gestraft met eene 

boete van tien tot twintig gulden. 

42, De straf wordt verdubbeld, wanneer de overtreding 

is begaan : 

a. Door opzieners der jagt en visscherij of andere beambten, 

ingevolge art. 57 met het opsporen der overtredingen be- 

last ; 

b. des nachts, waardoor verstaan wordt meer dan één 

uur vóór zonsopgang of ná haren ondergang ; 

c. bij feitelijken wederstand tegen den opziener of de 

overige bevoegde bezmbten, onverminderd de ter zake van 

dien wederstand ingevolge het Wetboek van Strafregt op te 
leggen straf, 

d. bij vereeniging van meer dan vier personen ; 

e. wanneer de overtreders binnen de laatste twaalf maan- 

den, aan de overtreding voorafgegaan, wegens overtreding 

der verordeningen op de jagt of visscherij zijn veroordeeld 

of vrijwillig het maximum der boete, overeenkomstig art, 

81 , hebben betaald ; 

f. wanneer de overtreding is begaan met- of de overtre- 

ders tijdens de bekeuring bij zich hebben zoogenaamde af- 

draaijers, stokgeweren , pistolen of andere verborgene wa- 

penen , lange netten , damnetten, wildstrikken of midde- 

len om den visch door bedwelming te vangen ; 

g. op de gronden en in de wateren , omschreven bij artt, 12 } 

en 135. p 

Indien de overtreding enkel bestaat in het niet op de 
eerste vordering vertoonen der reeds genomene acte, wordt 
eene boete van drie gulden opgelegd. 
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De verbeurd-verklaring van het jagt- of vischtuig wordt 

in dit geval niet toegepast. 

45. Eene boete van vijftig gulden wordt opgelegd : 

a. wanneer de overtreder, tijdens de bekeuring, ver- 

momd, zwart of op. eenigerlei wijze onkenbaar gemaakt is , 

of een valschen naam heeft opgegeven; 

_b. “wegens het bezigen of in het veld bij zich hebben van 

tirasseren. 

Deze boete wordt verdubbeld in de gevallen , bij het vo- 

rige artikel omschreven. 

44, Boven en behalve de boeten, zijn het jagt- en vischtuig 

(de valken, de havikken en de honden hieronder begrepen), 

het wild en de visch, onwettig gevangen, verkocht, ten 

ware de levering reeds had plaats, gehad „te: koop gesteld, 

_uitgevent of vervoerd , ten behoeve van ’sRijks schatkist ver- 

beurd. AN) PEN, í ba 

De opzieners of enden en die voorwerpen in be- 

slag nemen of de geldswaarde daarvan bepalen, waarvan 

alsdan in het relaas of proces-verbaal melding wordt gemaakt. 

Tirassen worden hiervan uitgezonderd, en altijd in beslag 

genomen. 

Alle door de opzieners der jagt of andere bevoegde, be- 

ambten in beslag genomen jagt- en vischtuigen worden, 

binnen vier dagen na de bekeuring, door die beambten ge- 

waarmerkt en ter griffie der naastbijgelegen arrondissements- 

regtbank overgebragt , hetzij door de beambten zelven , hetzij 

door tusschenkomst van den burgemeester hunner woon- 

plaats. et 

Zoo geene inbeslagneming van de bij dit artikel vermelde 

voorwerpen heeft plaats gehad, wordt hunne waarde bij de 

veroordeeling tot eene geldsom van niet minder dan tien 

gulden gebragt. 

45. De jagt- of vischtuigen , door onbekende overtreders 
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zchtergelaten , verblijven aan ’s Rijks schatkist, ingeval die 

voorwerpen niet binnen den tijd van drie jaren zijn terug- 

gevorderd door dengenen , die bewijst, dat ze hem ontsto- 

len of ‘door hem verloren zijns 

46. In het geval van het voorgaande artikel en van art. 

ò1, worden de jagt- en vischtuigen, waarvan het ge- 

bruik volgens deze wet en de verordeningen , bedoeld bij 

de artt. 9 en 10, niet geoorloofd is, vernield. 

Bij veroordeeling beveelt de regter de vernieling. 

47. Bij elke veroordeeling wordt tevens door den regter 

bepaald, dat, indien de veroordeelde, twee maanden na 

daartoe bij deurwaarders-exploit volgens art. 55 te zijn aan- 

gemaand, in gebreke blijft de boeten en geregtskosten te 

voldoen, de verbeurd verklaarde voorwerpen uit te leveren 

of de daarvan bij de schatting, bedoeld in art. 44 dezer 

wet, of bij het vonnis bepaalde geldswaarde te voldoen, 

de opgelegde straf door gevangenisstraf zal worden ver- 

vangen. 

Deze gevangenisstraf is, in het geval van art. 41, van 

zeven tot veertien dagen, in dat van art. 42 van veertien da- 

gen tot vier weken, en in dat van art. 45 van ééne 

maand, 

48. In beslag genomen wild of visch en de onder het jagt- 

en vischtuig , volgens art. 44 begrepen levende voorwerpen, 

waarvan de teruggave niet geschied is tegen nederlegging 

der overeengekomene waarde , wordt aan de ambtenaren van 

het openbaar ministerie bij het kantongeregt , onder welks 

gebied de aanhaling heeft plaats gehad, zoodra doenlijk, 

uitgeleverd en op diens magtiging verkocht. 

De geldelijke opbtengst) blijft , totdat de zaak bij regterlijke 

uitspraak of anderzins is afgedaan, onder hem berusten, 

49. De beambten, ingevolge art. 57, belast met het wa- 

ken tegen de overtredingen van deze wet en van de bij de 
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artt. 9, 40 en Ál bedoelde verordeningen, kunnen over- 

treders, die hun Onbekend zijn, aanhouden en naar den 

naastbijzijnden officier van justitie of hulpofficier geleiden, 

om in bewaring te blijven, tot dat de officier of de regter 

de in vrijheidstelling zal hebben gelast, of tot dat borgtogt 

zal zijn gesteld voor de boete en voor de waarde der voor- 

werpen, aán verbeurdverklaring onderworpen. Het bedrag 

van den borgtogt wordt bepaald door den officier. 

De officier vaardigt , binnen tweemaal vier en twintig uren , 

een bevel van voorloopige aanhouding uit. Wanneer dit bevel 

door de regtbank niet wordt bekrachtigd , binnen den tijd 

van zes dagen na de aanhouding , wordt de beklaagde van 

regtswege, en zonder eenigen anderen vorm, in vrijheid gesteld. 

Zoodra de redenen tot aanhouding vervallen, wordt de on- 

middellijke invrijheidstelling gelast. Indien het bevel van 

voorloopige aanhouding nog niet door de regtbank bekrach- 

gd is , wordt de invrijheidstelling bevolen door den ofi- 

cier, en na die bekrachtiging, door de regtbank. 

90. Van alle boeten vervallen twee derden aan s'Rijks 

schatkist en een derde aan het fonds tot onderstand van 

bejaärde en gebrekkige opzieners der jagt en visscherij en 

hunne weduwen en weezen. 

Aan dit fonds vervallen geheel de boeten, ten gevolge 

van veroordeelingen wegens overtredingen, riet gestaafd 

door relazen van de beambten, vermeld in art. 57. 

Aan de opzieners en beambten kan, op de wijze en tot 

het bedrag, nader door Ons te bepalen, eene premie wor- 

den toegekend voor elke bekeuring, door veroordeeling 

achtervolgd of buiten regterlijke beslissing gebleven, ten 

gevolge van vrijwillige betaling van het maximum der boe- 

te, of op de verklaring van den eigenaar of regthebbende „ 

ingevolge artt. 40 en 51. 

De beklaagde kan de regtsvordering voorkomen door vrij- 
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willig het maximum der boete te betalen met de kosten, 
en de aan de verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen af 

te geven of de waarde daarvan te voldoen. Indien hij reeds 

gedagvaard is, kan de boete aan den bevoegden ontvanger 

der registratie niet anders worden voldaan, dan op schriftelijke 

magtiging van den ambtenaar van het openbaar ministerie. 

Aan den ambtenaar van het openbaar ministerie wordt „ 

binnen den door hem bepaalden termijn, de quitantie van 

den, ontvanger door of van wege den beklaagde overge- 

bragt. 

52. Door verloop van een jaar vervallen alle vervolgingen 

ter zake der overtredingen van deze wet en van de verorde- 

ningen , bedoeld bij de artt. 9, 40 en A1. 

De straffen vervallen door den verloop van twee jaren , 

te rekenen van den dag, waarop de veroordeeling kracht 

van gewijsde heeft bekomen. 

55. In alle zaken, regtsgedingen en vervolgingen we- 

gens jagt of visscherij zijn de opzieners der jagt bevoegd 

tot het doen van exploiten en geregtelijke verrigtingen , die 

anders door deurwaarders worden gedaan. 

Hunne onkosten worden alsdan berekend gelijk die der 

deurwaarders bij de kantongeregten. 

54. Op de overeenkomsten van pacht of huur, vóór 

de afkondiging dezer wet gesloten , is het 2de lig van art, 

2 zonder invloed. 

De beklemde meijer evenwel , wiens overeenkomst vóór 

de afkondiging dezer wet was gesloten, en die noch uit de 

overeenkomst, noch uit anderen hoofde , het genot der jagt 

en visscherij op den beklemden grond bezit , kan zich dat 

genot voor den duur der overeenkomst verschaffen, tegen 

een prijs, op de wijze in art. 5 aangewezen, te be- 

palen. 

55, Dere wet wordt in werking gebragt met den A Juli 
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1852, op welk tijdstip de wet van den 41 Julij 1844 

(Staatsblad no. 79) en alle ander verordeningen op het stuk 

der jagt en visscherij binnen het Rijk vervallen; blijvende 

evenwel de vijfjarige registratie van zwanendriften, een- 

denkooijen en duiventillen en het permis de port d'armes, 

volgens die verordening verleend, tot aan den afloop des 

tijds, waarvoor zij zijn geschied of verleend, van kracht. 

Lasten en bevelen enz. 



OVER TREFFEN EN MISSCHIETEN. 

(Naar het Hoogduitsch van von Wiupunesn ) 

poor J. G. M. 

ED 

„Wir fehlén allen mannigfaltig (1). 

De bekende spreekwoorden, »dat men geen meester gebo- 

ren wordt en dat oefening den meester maakt „’ gelden zeker 

ook de bekwaamheid in het schieten. Hoe komt het echter , 

dat zoo menig een , dien het niet aan een scherp gezigt , noch 

aan krachtvolle armen, noch aan een voortreffelijk geweer 

en zelfs niet aan gedurige oefening ontbreekt, in deze edele, 

tot eene echte Weidmans-volkomenheid ontegenzeggelijk ge- 

vorderde kunst, toch altijd nog een sukkelaar blijft? Dit 

komt daar van, dat voor haar , even als voor elke andere 

kunst, onzes bedunkens , ook een eigen natuurlijk talent he- 

hoort, zonder hetwelk men wel, door ijverige en vol- 

hardende pogingen, in alles eindelijk eene zekere mate 

van geschiktheid verkrijgen kan, maar nooit een uitstekend 

hoogen graad van ware virtuozen-bekwaamheid zal bereiken. 

Pogchers vindt men ongetwijfeld onder alle standen, en 

helaas! ook bij voorkeur onder de jagtliefhebbers, zoodra er 

slechts van schieten sprake is. Zoolang het niet te ver gaat 

en zigtbare feiten de hoogdravende woorden niet al te 

opvallend tegenspreken , pleegt men hen gewoonlijk onver- 

(1) Brief van Jaconvs, K. III. v‚ 2, 

26 
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schillig aan te hooren; gaat de onbeschaamdheid van den 

verteller echter zoo ver (hetgeen niet zonder voorbeelden 

is!) dat hij zelfs zonder blozen durft verzekeren en beweert, 

dat hij nooit mist, dan blijft den ouden practischen jager 

niets anders over , dan, het oude en ware Weidmans spreek- 

woord gedachtig: »wie nooit miste, heeft ook nooit getrof- 

fen „° de schouders op te halen en — te zwijgen. Daar het 

echter eene waarheid is, dat ook de beste schutters niet 

zelden, maar zelfs onbegrijpelijk lomp kunnen missen, 

en menigen pogcher daarentegen verwonderlijk gelukkige, zoo- 

genoemde kunstschoten dikwijls gelukken, zoo heb ik er 

dikwijls over nagedacht , of het uitvoerbaar ware , 

naar de mathematische verhouding der gewone tref- tot de 

misschoten, een zekeren maatstaf van bekwaamheid in de 

schietkunst , eene vormlijke ranglijst onder de schutters vast 

te stellen, en het resultaat hiervan was, dat reeds hij, 

wiens doodelijke tot de misschoten (op de jagt, niet naar 

de schijf, en zoowel met buksen als geweren), als 6 : 1 

plegen in verhouding te zijn, als een zeer goed, ja onder 

de uitmuntende schutters mag gerekend worden. 

Lof en eer verdient die jager-matador , die onder de zes 

schoten op vliegend wild slechts eens misschiet , die een 

half dozijn houtsnippen of patrijzen, ja zelfs watersnippen 

zonder- een enkel misschot kan doen vallen! Meer kan 

en mag men, naar mijne meening, van den volmaaktsten 

jager niet verlangen en — zou er in vele streken nog 

wel iets te jagen zijn, als zulke meesters niet gelukkig zeld- 

zaam waren ? 

De verhouding van 5 doodende schoten tot 1 misschot, 

zelfs nog 4: 4, kwalificeren mijns inziens altijd een goed schut- 

ter; 5 : 4, en ook des noods 2 : 4 behooren onder de 

middelmatigen ; al het mindere echter, naar de verscheidene 

graden eener omgekeerde verhouding, der laatsten tot de 
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eersten , tot de lotto-schoten toe (85 misschoten tegen 5, dië 

treflen) behooren onder de slechte, ja, het zij gezegd , deze 

kan men erbarmelijke schutters noemen, welke men zonder 

erbarmen het dragen van een geweer, door de policie moest 

doen ontzeggen. 

Om echter de bekwaamheid van een’ schutter grondig en 

zeker te kunnen beoordeelen, is het noodig, hem dikwijls 

op de jagt gade te slaan (f). Want, het is bekend, dat 

hierin niet alle jagtdagen gelijk zijn, omdat het dikwijls veel 

van de gemoedsgesteldheid en een zeker zelfvertrouwen bij 

den schutter afhangt. Is dit laatste eens verloren (en dik- 

wijls gebeurt het, als men bij den aanvang der jagt tegen 

gewoonte meermalen misschiet), dan leert zelfs de dagelijksche 

ondervinding, dat ook de meest geoefende schutter , den 

geheelen dag door, minder dan gewoonlijk , door meester= 

schoten vermag uit te munten. In zulke gevallen is het 

raadzaam zich niet te ergêren, veeleer, zooals b. v. 

op patrijzen jagende, doenlijk is, een tijd lang uit te rusten, 

om dan op nieuw, met frisschen moed, weder te beginnen: 

Probatum est! 

Koelbloedigheid , deze den broozen mensch ook im zoö 

menig ander opzigt dikwijls zeer nuttige eigenschap , kan , 

beginnenden jagtliefhebbers boven alles, welmeenend aanbe- 

volen worden. Want , die op het zien van wild hét hart nog 

zoo luide klopt, dat een ander het bijna hooren kan ; dien door 

de vreeze vante zullen misschieten, de hand nog beeft , 

(1) Aan het laden van het geweer en de geheele gedraging op 
de jagt, kan een oud jager dadelijk erkennen, wic een echt be= 

kwame jager is of niet, Die over een gelukkig schot eene al te 

uitbundige vreugde betoont en niet ophouden kan, tot de klein= 
ste bijzonderheden, waaraan hij eigenlijk het toeval te danken 

had, het jagtgezelschap met langdradige uitvoerigheid te ver= 

tellen: deze heeft in zijn geheele leven nog weiuig geschoten, 

26% 
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die zal het wild gewoonlijk gezond en vrolijk met den 

schrik zien vrijkomen. — Het dient het arme wild ten ge- 

luk, dat het aan de overmatige driftigheid van menig jager 

zijn behoud dikwijls alleen te danken heeft ! Ook den geoe- 

fendsten veteraan zal het nog dikwijls gebeuren, dat hij, ver- 

rast bij het naderen van een buitengewoon groot hert , eenig- 

zins door hartklopping ontstelt ; — de oude practicus weet 

zich te vatten: hij verzamelt, als ’t ware, alle tegenwoor- 

digheid van geest, om op het beslissend oogenblik ten min- 

ste niet te missen, en de zegepraal over het opwellende bloed 

verhoogt zoo nog de vreugde, welke een gelukkig mees- 

terschot bij hem veroorzaakt. 

Overigens is het onnoodig de lange en reeds algemeen 

bekende leer te herhalen, dat wie een echt schutter wor- 

den wil, niet dikwijls van geweren verwisselen mag; 

altijd, zoo mogelijk, met hetzelfde goed kruid en hagel 

moet voorzien en van eene juiste ladingmaat moet verzekerd 

zijn. Immers, alleen daardoor, dat in dit laatste eenig ver- 

zuim of misgreep gedaan is, laat zich de overigens onver- 

klaarbare verschijning ontraadselen , dat zelfs de beroemdste 

schutter, wien in den snelsten loop of vlugt het voorwerp 

nooit zal ontkomen, — meermalen , soms op 20—50 pas- 

sen — een zittend of staande stuk wild zelfs, tot ieders 

verwondering , schandelijk kan missen. 

Het is intusschen naar mijne eigene ondervinding, niet 

minder waar , dat men gewoonlijk dan het beste schiet , als 

men hetzij alléén , of ook met een of hoogstens twee gewone 

vrienden ter jagt gaat; de ergerlijkste teleurstellingen 

zullen echter hem ten deel vallen, die, als opper- 

jagermeester beroemd, in een talrijk en gedeeltelijk ten 

minste nog onbekend gezelschap van niet minder beroemde 

schutters en jagtvrienden, bij eene of andere groote jagt , 

van zijne bekwaamheid wezenlijk bewonderingswaardige , 
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schitterende proeven wil “geven. De overtuiging, dat alle 

bij zulke groote jagten gewoonlijk zeer nabij staande buren, 

met de meest gespannen opmerkzaamheid hunne blikken op 

het schot van dien uitgenoodigden vreemdeling gevestigd hou- 

den; de zeer vergeefelijke trots, om zijner beroemdheid 

geene onuitwischbare vlek te doen aankleven , zoodat zij 

dezen jagtvrienden welligt nog jaren lang rijkelijk stof tot 

vrolijk avond-onderhoud zoude opleveren, hebben mij dik- 

wijls — ik beken het vrijmoedig — in eene zoo kinderach- 

tige verlegenheid gebragt, dat ik (en wel vooral, als ik 

door kale plekken in het hout , het wild van verre op mij 

konde"zien aankomen) door al te beangstigde zorg, om voor 

aller oogen toch meesterlijk te treffen, op onbegrijpelijke 

wijze somtijds misschoot (1). 

Niets verstoort ook , hetgeen alle ervarene jagtlicf- 

hebbers zullen toestemmen , het voor een gelukkig schot zoo 

bij voorkeur noodige zelfsvertrouwen meer, dan (zoo als 

helaas ! dikwijls pleegt te geschieden) als de jagtaanvoerder 

ons met eenen merkbaren glimlach zegt: 

„Hier heeft (misschien voor 40 of 20 jaren) die 

en die een’ drie-ender mis geschoten !’ En ik vraag 

een ieder op het geweten af, of hem in zulk ge- 

val ook niet een zeker bang gevoel, dat hem een 

stuk mogte aanloopen en hij dan welligt — tot nieuwe 

spotternij — ook missen kon, heeft aangegrepen? Sedert 

(1) De ware jager is intusschen gewoon (hetgeen zeer karak- 

teristiek is) in dergelijke gevallen, niet zijne toevlugt te nemen, 

tot de afgezaagde verontschuldigingen van het nabranden van 

het geweer, enz., omdat deze, ook als zij werkelijk gegrond 

zijn, gewoonlijk niet als geloofbaar worden aangenomen. Hij be- 

ijvert zich, zijn innerlijke spijt onder een steeds eigenen lagchenden 

trek te verbergen en hoopt, dat wie hem nader kent en het motto 

vanfdit opstel christelijk behartigt, zich zal geroepen achten, 

zijne schutters eere te verschoonene, 
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bij eene zekere groote jagt, in eene wildrijke streek, 
een toenmaals zeer beroemd, buitengewoon groot edel- 
hert, door zekeren graaf N., schandelijk gemist werd en 
dit geval tot aan het uitsterven van alle toenmalige jagtvrien- 
den bekend bleef, heeft mij altijd eene huivering aange- 
grepen, als ik op post werd gesteld in een jagtveld , waar 
een kapitaal-hert zich moest ophouden. 

Voor alles echter verdient een niet weinig heerschend 
misbruik bij vele al te buitgierige broodjagers hier eene 
opentlijke teregtwijzing, die als men het ongeluk heeft, 
een stuk grof wild, of ook wel een — vos, te mis- 
sen , (waarvoor men overigens door eigene ergernis ge- 

noeg bestraft is), hun verdriet niet slechts opvallend doen, 

Kennen, maarFook wel (Ezempla sunt odiosa !) in onbetame- 
lijke bewoordingen aan hunnen wrevel gewoon zijn lucht te 

geven. Immers, niets kan toch meer tegen de bedoeling 

strijden , vooral als men te doen heeft met aanvangende jagers, 

dan door opentlijk in eenen vreeselijken , hoogst onregtma- 

tigen toorn, eene toch altijd nog meerdere beangstiging in 

het schieten, welke , zoo als wij straks zeiden, den bekwaam- 

sten schutter pijnlijk is, bij hen op te wekken , hetwelk het 

zeer natuurlijke gevolg zal hebben, dat zij menig stuk wild, 

hetgeen gemakkelijk ware geweest te schieten, bijna bevende 

op het vizier nemen, en stellig ongedeerd zullen laten pas- 

seren. 

ED Zen 



OVER DE VERSCHILLENDE GRADEN IN 

DE KUNST VAN SCHIETEN. 

(Uit het Hoogduitsch van C. B. Drxzer.) 

DOOR 

P. E. CHARBONa (1) 

Tk BD 

Das Schwarze treffen in der Scheibe , das 

kann auch ein andrer. Der ist mir der Meister» 

der seiner Kunst gewiss ist überall: Dem ‘s 

Herz uicht in die Hand tritt, noch in 's Auge. 

SCHILLER. 

Hoe kan ìk mijne geloofsbelijdenis in eene zaak, over welke 
alle ijverige jagtliefhebbers zeker reeds zoo dikwijls nage- 
dacht en gesproken hebben, met een meer toepasselijk motto. 
aanvangen, dan de bovenstaande, mij als het ware uit de 
ziel geschrevene woorden des onvergetelijken Scumrens ? 
Waarlijk, slechts hij alleen is de meester, die zich altijd 
gelijk blijft; die nimmer de bedaardheid verliest; het op 
hem aankomende wild, ’t moge groot of klein, van belang 
of onbeduidend, zeldzaam of gewoon zijn; die, ook in de 
moeijelijkste gevallen, wanneer hem de tijd slechts met se- 
konden is toegemeten, altijd met steeds toenemende be- 
daardheid en vastberadenheid handelt ; die, in één woord 3 

(1) Wij meenen den jagtliefhebber geene ondienst te bewijzen, 
met het volgende stuk, hetgeen eene wederlegging van het voor- 
gaande is,onmiddellijk daarop te doen volgen. Rep. 
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voveral en altijd van zijne kunst zeker is” ! — Hoe zeer 

onderscheidt zich zóó iemand van dat legio geweerdragers , 

die slechts zóó lang hunne bezonnenheid behouden, als het- 

geen op de jagt voorvalt, geheel in den gewonen gang blijft , 

doch welke geheel en al van hun stuk geraken, zoodra 

er iets geschiedt, waarop zij niet voorbereid waren; bij 

voorbeeld ,‚ wanneer op de jagt, als zij slechts klein wild 

verwachten , onverwachts zich een grooter of zeldzamer stuk 

wild opdoet. Doodsbleek wordt alsdan hun aangezigt; zij 

beven als iemand, die de koorts heeft, en een hevig hart- 

kloppen verlamt geheel hunne spierkracht , zoo dat zij als 

betooverd staan , en den onpartijdigen toeschouwer herinneren 

van de eekhorentjes in Oost-Indië , die niettegenstaande 

hunne vlugheid, door den aanblik van de ratelslang , als 

ket ware versteend, geen lid meer bewegen kunnen , dan 

alléén om te — sidderen. 

Zulke lieden gelijken een’ ruiter, die zoolang als zijn 

paard in den gewonen stap of galop blijft, vast en sierlijk in 

den zadel zit, door de toeschouwers voor eenen grooten 

paardentemmer gehouden wordt en door gebaren van zelfs- 

behagen genoegzaam te kennen geeft, dat ook hij zich zelven 

als zoodanig beschouwt; doch die, zoodra zijn ros het goed- 

vindt den een of anderen onverwachten zijsprong te maken, 

dadelijk houding en evenwigt verliest en, naar de manen 

grijpend , nu even zoo ootmoedig de hulp der voorbijgangers 

moet inroepen , als hij kort te voren hen trots voorbij ga- 

loppeerde, 

Er zijn schutters, die den naam hebben van zelden mis te 

schieten , omdat men hen op de vlakte dikwijls verschei- 

dene malen achter elkander zag treffen; daaruit volgt echter 

niet , dat een zoodanige ook elke andere , welligt veel moei- 

jelijker proef kan doorstaan , dat hij, b. v. het zoogenaamde 

sop den aanslag schieten in het hout” verstaat. Dit vordert 
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namelijk eene veel vluggere hand , dan op de vlakte, vermits 

de schutter nu niet naar willekeur het oogenblik van af- 

trekken kan kiezen, maar het met de grootste snelheid en 

als eene schim voorbij-ijlende wild, als het ware in zijn 

schot moet opvangen. 

Ik kan daarom, hoe gewaagd het ook moge schijnen , een’ 

van het jagerpubliek geliefkoosden schrijver tegen te spreken , 

niet instemmen met de mathematische verhouding , volgens 

welke de Hr. opperhoutvester vor WiLpuncen te Marburg, 

in zijne Weidmann’s Feierabende (te deel, pag. 10) , de ver- 

schillende graden der schietkunst door de opgave van het 

aantal keeren dat men treft of misschiet , heeft zoeken te 

bepalen , en dezelve als volkomen doelmatig in de practische 

aanwending aannemen. 

Ten einde den lezer de vergelijking van onze classificatie, 

zoo gemakkelijk mogelijk te maken, laat ik bovenbedoelde 

schaal hier woordelijk volgen ; de heer v. W. zegt , name- 

lijk ter aangehaalde plaatse : 

»Prijs en eer den Jager-matador , welke van zes schoten 

met de buks op grof wild, door elkander slechts een mist ; 

welke een half dozijn houtsnippen of patrijzen , ja zelfs wa- 

tersnippen , zonder eene enkele keer mis te schieten, kan 

nedervellen ! Meer kan en mag men, geloof ik, van den vol- 

maaktsten jager niet verlangen. 

»De verhouding van de raak- tot de misschoten, als 5: 4, 

zelfs nog 4: 1, qualificeert volgens mijn oordeel nog altijd 

tot een’ goeden ; 5 : 1 (ook des noods nog 2:14) tot eenen 

middelmatigen ; al het overige echter, volgens de verschei- 

dene graden in omgekeerde verhouding der laatsten tot de 

eersten , tot aan den lotto-schutter (vijf en tachtig misscho- 

ten tegen vijf raakschoten) tot den slechten , ja, met ver- 

lof gezegd, tot den zoo erbarmelijken schutter, dat men 

een’ zoodanigen zonder mededoogen , vanwege de jagt- 
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policie, voor altijd verbieden moest een geweer te 

voeren.” 

Deze stelling zal ik duidelijkshalve ontleden, 

Wie met zes buksschoten , door elkander gerekend, zes 

stukken wild doodt , moet zonder twijfel een goed geoefende, 

voornamelijk echter een zeer bedaard. en koelbloedig schut- 

ter zijn ; of men hem echter onvoorwaardelijk een jager-ma- 

tador noemen mag, moot ik toch betwijfelen, zoo lang 

men mij zijne wijze van jagen niet nader opgeeft. Schiet 

hij b. v. nooit verder, dan op 70—80, of hoogstens 90 pas- 

sen ; nooit onder zekere omstandigheden , gelijk b. v. in de 

schemering ; nooit anders , dan wanneer het wild dwars staat, 

of zich langzaam voorwaarts begeeft, zoo vind ìk er niets bij- 

zonders in , dat hem slechts zelden een schot mislukt, ten 

minste in jagten, waar de wildbaan belangrijk is en de af- 

leveringstermijn niet al te kort gesteld is. Daarentegen 

zoude zulks bijna tot de wonderen behooren in streken , die 

arm aan wild zijn, alwaar men met eene soort van geeuw- 

honger elke gelegenheid om een’ kogel aan te brengen. aan- 

grijpt ; waar flink weg geschoten worden moet , het wild zij 

verre of nabij , in volle vlugt of gerust, door stammen, strui= 

ken enz gedekt , of op vrije plaatsen. 

Nog minder ben ik het met den heer v. W. omtrent het 

schieten in de vlugt eens. 

Hij zegt, namelijk, op bovengemelde plaats: »Meer kan 

men van den volmaaktsten jager niet verlangen , dan dat hij 

6 patrijzen of houtsnippen, of zelfs watersnippen, zonder een” 

enkelen te missen , nedervelt.” 

Ik beken volgaarne, dat wanneer dit waar was, namelijk , 

indien men werkelijk niets meer behoefde te doen, dan 6 

patrijzen achter elkander te schieten, om voor een’ volmaakten 

schutter te worden gehouden, het volgens mijn gevoelen 

niet de moeite waard zoude wezen, er een te zijn. 
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Slechts ongestadige, onregelmatig wisselende bewegingen 

van het voorwerp, waarop men mikt , kunnen het treffen 

moeijelijk maken; welke vogel vliegt echter wel regelmatiger 

dan het veldhoen , hetzij nog jong, of reeds geheel volwassen ? 

Vliegt het hoen niet lijnregt en zonder de minste zijbewe- 

ging te maken voor den jager uit? springt het in den 

regel niet zóó digt voor hem, dat het geheel van hemzelven 

afhangt, of hij op 20, 50 of 40 passen wil schieten ® 

Ik vraag diensvolgens :“ behoort er vlugheid toe om 6 hoen- 

ders te schieten ? neen , want in het vlakke veld , waar. zij 

toch gewoonlijk geschoten worden , is plaats genoeg om te 

mikken ; geene struiken, geen boom hinderen den schutter ; 

hij kan er zijn tijd toe nemen, zoo veel hij wil, al nadat 

het hem gemakkelijker is of de eigenaardigheid van zijn ge- 

weer zulks vordert. 

Behoort er een snel besluit of tegenwoordigheid. van geest 

toe? neen, want de jager weet bijna altijd lang genoeg voor- 

uit, wat er gebeuren zal. Hij ziet den hond staan, gaat 

met den vinger aan den trekker naar de plaats toe, waar de 

hoenders liggen, en kan, indien hij namelijk zijnen hond 

goed kent en naauwkeurig gadeslaat, op weinige passen na 

de plaats berekenen, waar zij zullen springen ; in een woord 

hij is op alles voorbereid , iets onverwachts. kan hem moeije- 

lijk overkomen. 

Behoort er eindelijk bedaardheid en koelbloedigheid. toe ? 

evenmin : want slechts een’ eerstbeginnenden jager kan op de 

hoenderjagt het hart kloppen. Het voorwerp is onbeduidend; 

het echte jagerbloed. wordt er niet door im beweging ge- 

bragt, zoo als bij veel gewigtiger schoten op grof wild , vos- 

sen of zeldzame vogels enz. dikwerf het geval is, daar als- 

dan de gedachte, dat het gunstige oogenblik , indien er 

geen gebruik van gemaakt wordt, voor altijd verloren is, hem 

het hart benaauwt en de zoo noodige bezonnenheid ontneemt. 
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Wat is er echter verloren, indien men een patrijs mis- 

schiet? In de volgende 5 minuten kan men de schade wel- 

ligt weder inhalen; hoe kan-alzoo de angst van te zullen 

missen, nadeelig op de bedaardheid van den schutter werken? 

Ik geloof door het bovenstaande genoegzaam te hebben 

aangetoond, dat de kunst om 6 hoenders in het open veld 

achter elkander te schieten, noch eene bijzondere vlug- 

heid, noch tegenwoordigheid van geest, noch koelbloedigheid vor- 

dert; deze drie eigenschappen moeten echter volgens mijne overtui- 

ging ten naauwste met elkander verbonden zijn, indien iemand 

aanspraak wil maken op den naam van een’ uitstekenden schutter. 

Een veel hoogere graad van zekerheid in den aanleg 

wordt reeds gevorderd bij het schieten van 6 houtsnippen, 

daar deze slechts in het hout geschoten worden; maar ook dan 

zijn er verschillende wijzigingen. — Voor alles moet er ge- 

vraagd worden : werden dezelve des avonds op den trek, 

voor den staanden hond, of op eene drijfjagt geschoten? 

Verder , was (in het eerste geval) de avond stil, warm en 

regenachtig, of koud, ruw en winderig? vlogen zij alleen 

of paarwijze, elkander vervolgende of rustig trekkende ? 

Wanneer zij voor den staanden hond geschoten werden , 

waar gebeurde zulks? In jong opgaand hout? met stil of win- 

derig weder? had de hond voor dezelve gestaan of niet? 

Voor de drijfjagt geldt dezelfde vraag: of het weder warm 

en stil, of koud en winderig was ; of de schutter een vrij 

schot , namelijk : voor en achter zich ruimte had , of door 

boomen gehinderd werd en slechts van de opene plaatsjes 

tusschen dezelve gebruik konde maken ? of men hem »tire- 

haut’ heeft toegeroepen, en hij de snip reeds in de verte 

zag aankomen, of dat zij hem geheel onverwachts op 

het lijf kwam ; vervolgens, of zij langs hem heen of 

spits tegen hem in vloog; hoog of langs den grond trek- 

kende? en ten «slotte , of het een groote (zoogenaamde 
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uilenkop was, of eene kleine, st. Martens- of blaauw- 

poot snip ? 

Eenen oningewijde zullen deze vragen hoogst overdre- 

ven , ja, welligt belagchelijk voorkomen , maar den ervarc- 

nen jager zeker niet, daarvan ben ik overtuigd; want on- 

telbare gevallen hebben hem bewezen, dat dikwijls van 

eene , schijnbaar geheel onbeduidende kleinigheid, het goede 

gevolg van een schot afhangt, en hoeveel het er op aan 

komt waar, en hoe men schiet. 

Eenige voorbeelden zullen hetgeen ik zeggen wil , duide- 

lijker maken. Een jager, welke 6 afzonderlijke houtsnippen, 

die hij reeds van verre hoorde kwarren (£), zoo als dit dikwijls 

het geval is bij schoone, windstille avonden , en welke al- 

zoo volkomen voorbereid was, nederschiet zonder een te mis- 

sen, komt wel iets meer dan gewonen lof toe , maar , wel 

ingezien , heeft hij daarmede piets anders getoond , dan be- 

daardheid en koelbloedigheid ; hij heeft zich, in één woord, 

niet overhaast. 

Aanmerkelijk anders is het reeds gesteld met die zelfde 

houtsnippen , welke wij eens zullen veronderstellen, dat voor 

den staanden hond geschoten werden. Was de localitcit gun- 

stig, heeft de hond vast gestaan, scheen de zon regt warm 

bij die gelegenheid , en waren het slechts uilenkoppen (welke 

zoo als ik hier in het voorbijgaan moet aanmerken, meestal 

logger, en met grooter gedruisch opstaan, en merkelijk 

langzamer vliegen dan de kleinere , ten minste wanneer de 

zon schijnt), dan heeft de jager, ofschoon het zijne ver- 

diensten vermindert dat hij voorbereid was, toch reeds 

(1) Om het geluid, dst de houtsnippen in het voorjaar doen 

hooren, uit te drukken, bezitten wij geen woord. Ik heb dus 

gemeend het hoogduitsche guarren, in klank eenigzins met dat 

geluid overeenkomende, te mogen behouden. 
Venr, 
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iets meet gedaan, en ik plaats hem op eenen hoogêren trap 

dan den vorigen. 

Nog iets meer dan het bovengenoemde heeft hij gedaan, 

welke op een drijfjagt een half dozijn in una serie neder- 

schiet , en hem komt zonder twijfel een’ aanzienlijken rang 

onder de goede schutters toe, zelfs dan, wanneer ook (het- 

welk bijna niet denkbaar is), de voorheen door mij aange- 

haalde gunstige omstandigheden, zonder uitzondering , bij alle 

de zes snippen hadden plaats gevonden. Ik zeg een’ aan- 

zienlijken rang , want wat men verrigten moet , om den 

hoogsten te verdienen , daarover hierna meer. 

Voor het non plus ultra der schietkunst schijnt de heer 

opperhoutvester v. W. zes opvolgende raakschoten op water- 

snippen te houden. Ook hieromtrent zijn onze beschouwingen 

uiteenloopend. Wanneer niet het koe, wanneer en waar? nader 

worde toegeligt. Waren het poelsnippen (Sc. major), bokjes (Sc. 

gallinula) of gewone watersnippen (Sc. gallinago)? werden de- 

_ zelve in den eigenlijken trektijd, namelijk in het voor- of na- 

Jaar , of in Augustus en September , alzoo welligt nog jong 

zijnde, geschoten ? op kale weilanden, of in lang gras of 

riet ? was het terrein vlak of met struiken begroeid , zeer 

moerassig, of kon men er met zekerheid over loopen „ om 

haar te naderen? hielden zij voor den hond of niet ? 

Genoeg gevraagd. — Elke kenner zal mij verstaan. De 

poelsnip, die merkelijk grooter en bovendien zeldzamer dan 

de overige leden van zijn geslacht is , vliegt lijnregt , en 

piet zeef snel ; zij ligt behalve dat gewoonlijk vast en het zoude 

daarom zulk eene moeijelijke taak niet zijn, er zes na elkan- 

der te schieten. Even zoo gemakkelijk is het bokje te tref- 

fen, dat bijna altijd zonder onderscheid van plaats of weder, 

vlak voor de voeten van den jager opspringt, en slechts 

matig snel vliegt ; terwijl het daarenboven met de fijnste soort 

van hagel, dat het treffen zoo zeer verligt, kan gedood 
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worden (4) ; deze beide soorten heeft alzoo de Heer v. W. wel 

niet kunnen bedoelen, maar wel de gewone watersnippen (Sc. 

gallinago) , die wegens hare ongeregeld zwenkende en 

daarbij uiterst snelle vlugt zóó beroemd zijn, dat men het 

watersnippen schieten algemeen voor het moeijelijkste houdt. 

Is het dan waarlijk zoo bijzonder moeijelijk, op deze snel- 

vliegers 6 goede schoten te doen? of berust de overtuiging 

van deze zwarigheid meer op een oud vooroordeel , hetwelk 

wij als het ware met de moedermelk inzuigen? Ik geloof 

het laatste, want de hoofdzaak, waarom op de watersnip- 

penjagt meer dan bij andere gelegenheden wordt misgescho- 

ten, is gedeeltelijk, volgens mijn oordeel, daaraan toe te 

schrijven, dat gewoonlijk te ver op haar moet geschoten 

worden, omdat zij (enkele gevallen uitgezonderd) zelden 

vast liggen , en ook dan, wanneer zij vrij digt opgesprongen 

zijn, wegens hare snelle vlugt, zoo spoedig buiten schot 

geraken, dat een jager , welken het door langdurige onder- 

vinding niet tot gewoonte is geworden op den aanslag te schie- 

ten, of in het geheel niet gereed — of wel te laat komt. 

Dat hier niet gesproken wordt over jonge watersnippen, 

die men, nog naauwelijks vlug zijnde , in Julij en Augustus 

aantreft, en zonder de minste kunst schieten kan , daar zij 

even slecht vliegen , als vast liggen, spreekt van zelf ; men 

bedoelt veeleer die zoo geoefende luchtreizigers , die in het 

voorjaar en in den herfst op vlakke, kale moerasgronden , 

weilanden en aan oevers liggen , waar geen mensch hen 

onbemerkt kan nabij komen, en de eene de andere, door 

hun hatelijk »ketsch ! ketsch !” opjaagt. 

(1) Het bokje schijnt in Duitschland anders te vliegen dan bij 

ons; ik twijfel niet of vele jagers zullen het met mij eens ziju; 

dat het niet altijd zoo gemakkelijk ís om bokjes te schieten, 

vooral bij harden wind en een moecijelijk terrein. Vent. 
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Om van dezulke in bovengemeld jaargetijde 6 achtereenvolgens 

te schieten , behoeft men niet een erkend voortreffelijke, 

maar in allen gevalle een geoefende , en, wat hier de hoofd- 

zaak is, een vlugge schutter te zijn ; daarenboven een geweer te 

hebben, hetwelk bijzonder door het bijeenhouden van fijnen 

hagel uitmunt; want zonder zulk een roer kan, als het een 

weinig ruw en winderig weder is (wanneer de watersnippen , 

gelijk bekend is, niet zoo vast liggen als met mooije warme 

dagen) zonder uitzonderingen , niemand iets uitrigten ; zelfs 

al stamde hij ook in regte lijn van den koninklijken , we- 

reldberoemden en geweldigen Nmron af. 

Onder bovenstaande , naauwkeurige bepalingen , namelijk, 

veronderstellende , dat het weder koud en betrokken , het 

terrein vlak en kaal, of zeer moerassig en beweegbaar is, 

en de jagt in Maart of laat in den herfst plaats vindt, in- 

dien dit alles het geval is, erkenne ik (zoo als reeds ge- 

zegd is) dat, iemand die 6 watersnippen achtereenvolgens 

schiet, zonder een misschot te doen, een vrij vlugge en ge- 

oefende schutter is op vliegend wild. 

Verdient hij echter daarom reeds den zoo veel beteekenenden 

naam van jager-matador? Neen, waarlijk, eene zoo eenzijdige 

verdienste kan hem onmogelijk dezen schitterenden titel doen 

verwerven. Daartoe behooren nog andere proeven. Het 

watersnippen schieten alléén maakt nog niet tot meester ! om 

harentwille verbleekt geen wang, beeft geene hand , klopt 

geen hart! 

Waar geene vrees, geene passie den jager overmeestert ; 

geene ligte huivering hem bij den aanblik van het wild 

overvalt, dààr heeft hij gemakkelijk spel. — Wanneer hij 

echter niet alleen doodelijk treffen, doch ook eerst en ter- 

zelfder tijd bekruipen moet; wanneer het hert hem met 

schuwe , twijfelende blikken aanstaart, die vreemde, onge- 

wone gestalte, bedenkelijk beschouwende , en den omloop 
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van zijn bloed als het ware begint te haperen en hij bij 

elke zachte ademhaling moet vreezen ontdekt te worden , 

als ook dan »het hart, hem, hand en oogen niet beheerscht” 

dan ben ik de eerste, die hem met den welverdienden 

eiken krans siert ; want de vlakte-jagers kennen over het al- 

gemeen zulk eene proef alléén van hooren zeggen ; in prac- 

tijk komt dezelve hun niet voor. 

Hoe moeijelijk het is, om zonder juiste uiteenzetting der 

bijzondere gevallen, de verschillende graden der schict- 

kunst te regelen naar eene meetkundige verhouding, is reeds 

genoegzaam bewezen door het voorafgaande. Ik wil echter 

ook voor den lageren trap der Wildungsche schaal, nog 

eenige voorbeelden aanhalen. 

Hij zegt op bovengemelde plaats: »twee tegen een (na- 

melijk twee raakschoten tegen een misschot) qualificeert tot 

een’ middelmatigen , al het overige echter tot den slechten 

schutter.” 

Zoude men wel, indien men iemand van 24 schoten op 

eenden , hoenders of kwartels (ik wil slechts het gemakke- 

lijkste opnoemen) zestien malen treffen en slechts acht malen 

misschieten zag , hem zoo maar op eens voor een’ slechten 

middelmatigen schutter verklaren ? Ik kan dit naauwelijks ge- 

looven ; want menigeen , die op verre na zoo iets niet ver- 

rigten kan, houdt niet alléén zich zelven voor een’ gewel- 

digen meester , maar wordt ook door anderen hiervoor ge- 

houden. 

Ik koos opzettelijk de wildsoorten, die het gemakkelijkst 

te treffen zijn tot voorbeeld, doch indien wij verder gaan 

en deze stelling ook op hout- en watersnippen toepassen, 

dan zal de valsche verhouding nog meer in het oog loopen , 

aangezien zelfs reeds tamelijk geoefende schutters zich 

naauwelijks kunnen beroemen, door elkander van twaalf 

snippen , waarop zij schoten, er altijd acht getroffen te hebben, 
2 
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Eveneens zouden ook velen , die het eene jaar door het 

andere gerekend, van twaalf schoten op snippen zes malen 

treffen ‚ zich ten hoogste beleedigd achten , wanneer men 

hen , volgens den maatstaf van den Heer v. W. onder de 

slechte schutters wilde rangschikken; want zij gelden mis- 

schien in den geheelen omtrek hunner woonplaats, niet 

slechts voor middelmatige, maar zelfs wel voor goede ; daar 

het als het ware als een oud vooroordeel is aangenomen, 

dat op snippen in evenredigheid meer misgeschoten moet 

worden dan ep ander wild. — Mij schijnt de natuurlijkste 

classificatie der schutters te zijn, dat men hen, zoo als ge- 

examineerde kandidaten , volgens eene tabel, in slechte, mid- 

delmatige , goede en voortreffelijke sorteert. Echter is ook in 

dat geval, de bijna onmerkbare overgang van den eenen trap 

tot den anderen moeijelijk uit te drukken; en toch geloof 

ik zulks beter door woorden dan door cijfers te kunnen doen. 

Ik wil zulks ten minste beproeven. 

Gemakkelijker dan elk ander laat zich de slechte schut- 

ter beschrijven; slechts een gelukkig toeval brengt zijn 

schot op een vliegend of loopend stuk wild, of veel meer 

het wild in zijn schot ; een toeval, dat zelfs verscheidene 

keeren na elkander plaats grijpen kan. In den regel moet 

echter hetgeen hij treffen zal, stil zitten , of zich onmerk- 

baar bewegen. Hij schiet daarom zijne hazen gewoonlijk 

op de loer , of in het leger. 

Ook op drijfjagten gelukt het hem niet zelden, er ver- 

scheidene achter elkander te schieten, vooral wanneer er 

veel sneeuw ligt, of zij bij harde vorst goed ruimen , en 

van tijd tot tijd eens blijven zitten , om te luisteren. Mees- 

terlijk velt hij alsdan het luisterende haasje neder, en 

verrast ook somtijds zelfs een’ sluipenden vos of een’ on- 

beschroomd naderenden reebok, op wiens ontvangst hij 

zich lang genoeg heeft kunnen voorbereiden. … Alles , wat 
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echter onverwachts en snel hem voorbij ijlt, heeft, zelfs óp 
de vlakte, zelden of nooit iets te vreezen. Geheel zeker 

voor zijn lood zijn alle snelvliegende vogelen, b. v‚ hout- 

snippen, talingen (wanneer zij in vólle vlugt zijn), water- 

snippen en., of hét moest gebeuren, dat er van de eerst- 

genoemden eene, regt langzaam en reeds in de verte hoor- 

baar, op hem kwam aanstrijken. — Voor den staanden 

hond schiet hij er geene, nog minder op drijfjagten, dezen 

waren toetsteen op vliegend wild. 

Eens heeft mij iemand, en wel een zeer waardige vete- 

raan, namelijk, de uit de werken van de H. H. vor Wu 

DUNGEN en Aus Dem WankeLL, met roem bekende heer Ridder 

Vrijheer von Trucusess, te Lumdorf , de tegenwerping ge- 

maakt, dat het ongelijk veel gemakkelijker was de houtsnip 

op drijfjagten te schieten, dan jagende met den staandèn hond* 

Ofschoon deze opmerking mijn gevoelen omtrent de zaak niet 

veranderen kan, zoo verdient dezelve toch mijnen opregten 

dank , want zij schenkt mij het wezenlijke voordeel van mij 

de noodzakelijkheid te doen inzien om de grondén , waarop 

mijne meening gevestigd is, een weinig duidelijker op te 

geven. — Hier volgt dus mijne beschouwing : 

In den regel jaagt niemand op houtsnippen zonder staan- 

den hond. Deze moge nu zoo slecht zijn als hij wil, hij 

toont toch minstens aan waar de snip geloopen heeft ; de 

jager kan zich alzoo gereed maken, hij is voorbereid. — Dit 

is reeds een groot voordeel, Hoe onverwacht komen zij 

echter op drijfjagten! Niemand zag dezelve nederstrijken, 

niemand hoorde ze opstaan , niemand maakte den jager door 

toeroepen opmerkzaam. Zoo vliegen zij dikwijls, als een 

pijl zoo snel, over hem heen en verdwijnen, terwijl hij zich 

omwendt, even zoo snel weder uit zijn gezigt , zoodat hij 

dikwijls het geweer niet aanslaan, veel minder schieten 

kan. 
27 
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Een tweede voordeel ligt daarin, dat men met den hond 

jagende, gewoonlijk alleen is, zich dus niet zoo ligt overijlt , 

als in het bijzijn van meerdere jagers. Hoe gemakkelijk 

toch een niet geheel ferme schutter, im gezelschap driftig 

wordt, is genoeg bekend. Bij drijfjagten op houtsnippen is 

buitendien (zoo als men gerustelijk zonder overdrijving kan 

zeggen) de verwachting hooger gespannen (1), dan bij an- 

dere jagten; ten minste op de eerste dagen hunner aan- 

komst, want daar men verscheidene maanden het genoegen 

der jagt bijna geheel heeft moeten missen, ontwaakt nu de 

schietlust met nieuwe kracht (2). 

Ten derde, wordt de zaak ook veel gemakkelijker, omdat 

„men, met den hond jagende, bijna aïtijd dwars of van achteren 

op de snip schiet, in welke rigting , zoo als bekend is, bijna 

alle klein wild het zekerste te treffen is, terwijl men op 

drijfjagten zeer dikwijls, wegens de geringe ruimte, spits 

of half spits van voren schieten moet. 

Ten vierde eindelijk , is de snip in het oogenblik, dat zij 

opvliegt , om zoo te zeggen , slechts fladderende en let op 

niets dan om nergens met de vleugels tegen aan te stooten. 

Zij is dus niet zoo snel vliegende, als wanneer zij reeds 

een eind verre gevlogen heeft en diensvolgens im den vollen 

trek is; ook maakt zij bij winderig weder, of tusschen dist 

opeenstaande boomen , of bij het zien van den jager , dikwijls 

zeer onregelmatige en zwenkende bewegingen; zij kan der- 

halve alsdan, zelfs wanneer men geloofde haar er vol- 

maakt goed voor te hebben, veel ligter gemist worden, dan 

wanneer dadelijk na het opspringen , van achteren of dwars 

geschoten wordt. 

(1) Ik spreek hier alleen van ware jagtliefhebbers; Vaar. 

(2) Zoe als bekend is, wordt in Duitschland ook in het voor= 

jear op houtsnippen gejaagd. Vert. 
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Dit waren de gronden, die mij hebben doen besluiten, de 

stelling op te werpen: dat het gemakkelijker is 6 houtsnip- 

pen , jagende met den staanden hond, dan op eene drijfjagt te 

schieten; het komt echter ook hier , zoo als bij alle zooda- 

nige gevallen, er hoofdzakelijk op aan, onder welke om- 

standigheden zij geschoten worden; ofschoon , naar mijn in- 

zien, reeds de eenige omstandigheid, dat de jager zelf door 

het houtgaande, altijd den hond voor zich en dienvolgens het 

groote voordeel heeft, zich tot schieten gereed te kunnen maken , 

de zaak ten voordeele mijner beschouwing moet doen be- 

slissen. 

Niettegenstaande dit alles voelen wij ons in den tijd 

waarin wij, door gebrek aan oefening , nog slecht schieten , 

gewis gelukkiger , dan naderhand ; want behalve »dat des 

levens Mei slechts éénmaal bloeit en nimmer wederkeert (1)”, 

schijnt in dat tijdvak van ons leven elk genot te verdab- 

belen. 

O , schoone tijd! toen nog een specht of een vlaamsche 

gaai het hoogste doel onzer wenschen was! toen een uit den 

boom vallend eekhorentje met levendiger vuur het hart deed 

gloeijen , dan thans het grootste hert, in de volle vlugt ne- 

dergeschoten ! Toen wij verrukt en dankbaar den vriend om- 

armden, die ons den eersten haas in het leger , aantoonde , 

en met luid gejubel het hoen zelf apporteerden, dat, na 

vele vergeefsche pogingen , eindelijk door het op goed geluk , 

onder de gansche klugt afgevuurd schot getroffen , ter aarde 

stortte ! Hei mihi praeteritos referat si Jupiter annos! 

De middelmatige schutter verbeelt zich in vergelijking met 

den voorgaanden geweldig veel, en stapt veel trotscher daar= 

heen, wanneer geweer en weitasch zijne schouders versie- 

(1) Des Lebens Mai blüht einmal, und nicht wieder. 

Scninven 
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ren „ ofschoon zijne kunst zich grootendeels ook slechts tot 

de langzame bewegingen van het wild bepaalt. 

Ook hij speelt op bosch-drijfjagten zijne hoofdrol, en wan- 

neer hem iets regt zeker en onbevreesd nadert, schiet hij 

zelden mis. 

Hij levert elk voorjaar een zeker. getal houtsnippen, al 

naar dat de gelegenheid voor den trek min of meer gunstig 

ìs, die echter , met weinige uitzonderingen, alle im wind- 

stille avonden geschoten worden. 

Zelden wordt er hem, met den staanden hond jagende , 

eene ten buit ; en nog zeldzamer op drijfjagten , tenzij de 

snip bij warm en helder weder , over eene geheel opene 

plaats mogt vliegen. Niemand moet ze echter kort te voren 

misgeschoten hebben ; ook moet het geen blaauwpoot-snipje 

zijn : deze vliegen hem te snel. 

Redelijk dapper houdt zulk een jager, no. 2, zich op 

de vlakte. Hij schiet, wanneer zij regt voor hem uitvlie- 

gen , dikwijls verscheidene kwartels , kwartelkoningen en en- 

kele hoenders na elkander; terwijl hij ook dikwerf eenden 

en diergelijke langzaam opvliegende vogels treft. 

Ook op veld- drijfjagten, houdt hij zich goed, zoo. als bij 

elke gelegenheid, waar hij zich behoorlijk in tijds tot schie- 

ten kan gereed maken , uitgenomen op grof wild , waarvan 

het gezigt hem bijna zeker van zijn stuk brengt. Zwaluwen , 

leeuwrikken en soortgelijke voorwerpen, bij welke geene 

passie in het spel komt, treft hij het beste. Hij moet óf 

alleen zijn, óf een’ nog slechteren schutter bij zich heb- 

ben, indien de zaken goed zullen gaan; de tegenwoordigheid 

van een’, die meer geoefend is , brengt hem van zijn stuk , 

en heeft voor hem twee even groote bezwaren, want óf hij 

moet snel schieten om dezen voor te komem, óf hem eerst 

kiten schieten. In het eerste geval overhaast hij zich, wijl 

hem te weinig tijd tot mikken overblijft , dien hij toch zoo 
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zeer behoeft; en wanneer hij met zulk een, als het ware 

uit wanhoop afgevuurd schot treft, heeft hij dit meer aan 

het: toeval , dan aan zijne kunst te danken. In het tweede 

geval komt hij echter begrijpelijker wijze te laat , en begroet 

dikwerf het reeds vallende dier met een geheel overbodig schot 

Aan moeijelijke schoten waagt bij zich zelden of nooit , 

want hem ontbreekt nog eene der grootste schuttersdeugden, 

namelijk een snel besluit en vertrouwen op zich zelven , zon- 

der welke men nimmer iets voortreflelijks kam verrigten. 

Wanneer echter de ruimte zeer beperkt is en de beweging 

van het wild snel , dan raakt hij (zoo als men gewoonlijk zegt) 

niet gereed. Een starenden blik begeleidt alsdan gewoonlijk 

het pijlsnel voorbij ijlende wild , in plaats van het lood , dat 

óf rustig in den loop blijft, óf wanneer hij hetzelve met over- 

haasting, ik mag bijna zeggen wanhopend (want hij heeft 

naauwelijks tijd om te mikken , en is vooruit overtuigd, dat 

hij niet treffen zal) het wild achterna zendt , meestal veel te 

kaat, of te veel achteraf komt. 

_ Deze korte aanwijzing zal toereikende zijn, om te doen 

begrijpen, wat ik onder een’ middelmatigen schutter versta. 

Er blijven nu nog twee klassen ter vermelding over , na- 

melijk , de goede en de uitstekende. 

De voornaamste vereischten van een goed schutter zijn , 

mijns inziens, de volgende : 

a) Dat hij zijn dubbel geweer behoorlijk weet te gebrui- 

ken; want hoe zeer ik ook daarvoor zijn moge, dat men 

zich eerst met een enkel geweer eefene, even zoo min zal 

ìk het een” jager vergeven, welke meer dan een alledaags. 

schutter worden wil, wanneer hij, zonder- bijzondere rede- 

nen, van het genoegen een dubbel geweer te voeren, af- 

stand doet. » 

Moeijelijke doubletten te maken, d. i. om van twee te 

gelijk op hem aankomende of van hem afvlugtende stukken 

/ 
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vliegend of viervoetig wild, met elken loop een te treffen 

en zulks wel in den tijd van eene enkele sekonde , is zonder 

twijfel het hoogste genot van de jagt en ook voor den aan- 

schouwer een interessant gezigt. 

Op de patrijzenjagt b. v. komt zelfs de beste schutter als 

een schooljongen en onhandig voor, wanneer hij, na dat 

zijn schot getroffen heeft , de wegvliegende hoenders met het 

afgeschoten enkel geweer in de hand nakijkt; terwijl zijn 

medgezel met de snelheid eener gedachte zijne twee loopen 

weet te gebruiken , en met elken een hoen nederschiet. 

Nog meer in het oog loopende is zoo iets op drijfjagten. 

b. v. wanneer op het vlakke veld twee hazen te gelijk na- 

deren ; het meeste echter met grof wild, hetwelk buitendien 

slechts zelden alléén komt en waarbij men , zoodra als het 

eerste stuk ongestoord voorbij is gekomen , bijna altijd met 

zekerheid er op rekenen kan, dat alle de overigen zullen 

volgen en zich de gewenschte gelegenheid tot het maken 

van eene doublette zal aanbieden. 

Ik heb echter door deze aanmerkingen, welke eigenlijk 

tot de noten van het opstel zouden behooren , slechts willen 

doen uitkomen, dat het een reeds geoefenden schutter niet 

voegt een enkel geweer te voeren. 

b) Dat hij een juiste oogmaat hebbe, om den afstand der 

voorwerpen „ waarop hij schieten wil, altijd zoo naauwkeurig 

mogelijk te beoordeelen; hetwelk vooral dan te pas komt, 

wanneer er des winters sneeuw ligt en de daarop schij- 

nende zon het oog verblindt. 

e) Dat hij niet te veel van zijn eigen geweer afhangt , 

namelijk , hij moet met vreemde geweren, aan welker aan 

leg hij niet gewoon is, ofschoon niet zoo zeker als met 

zijn eigen wapen , echter in geen geval slecht schieten. 

d) Dat de nabijheid van andere schutters hem niet driftig 

mag maken, en tot overijling aanleiding geeft, 
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e) Dat hij op vliegend wild, hetwelk behoorlijk onder 

schot voor hem opspringt en van hem afvliegt, slechts zel- 

den, een misschot doe, en even zelden op loopend wild, 

hetwelk op de vlakte onder zijn bereik komt; daarentegen 

zijn misschoten in digt bewassen hout, waar het oog, terwijl 

het slechts het wild volgt, niet altijd de tusschen hetzelve 

en den jager staande hindernissen, b. v. struiken, dunne 

stammetjes enz. , bemerkt en dan dikwijls geen enkele ha- 

gelkorrel deszelfs doel bereikt, des te vergeeflijker. — De- 

zelfde verontschuldiging bestaat ook dan, wanneer  houtsnip- 

pen of hoenders, tusschen digt opeenstaande boomen heen 

vliegen, en slechts door het oogenblikkelijk gebruik maken 

van de eene of andere opening, kunnen getroffen worden , 

of wanneer dezelve geheel onverwachts, den hierop gewoon- 

lijk niet voorbereiden jager , over het hoofd vliegen. 

Over het geheel, houdt die klasse van schutters, waar- 

over ik hier spreek , zich dan het beste, wanneer hun niets 

ongewoons bejegent, b. v. bij het jagen op de vlakte , wan- 

neer de meeste schoten op elkander gelijken als het eene 

ei op het andere. — Zoo al één hoen opspringt en weg- 

vliegt, zoo vliegen nog vijftig anderen. Slechts zelden vliegt 

er een spits op den jager toe, of maakt bij het opspringen 

eene snelle cirkelvormige wending om hem heen. — Wacht 

hij dit ongunstige oogenblik, in hetwelk door de al te groote 

nabijheid gewoonlijk toch niet geschoten mag worden , be- 

daard af, zoo wordt de vlugt weldra weder regelmatig: het 

vliegt namelijk weder regt uit, en het treffen is gemakkelijk. 

Even zoo is het met den haas op de vlakte, De manier 

van beweging blijft steeds dezelfde ; slechts somtijds maakt 

de regt op den jager aanloopende haas een snellen zijsprong 

in het oogenblik, dat men aftrekt, en ontkomt alzoo den hagel, 

die alsdan gewoonlijk slechts een weinig wol van de zijde 

doet afstuiven. Er zijn schutters, die de zwakheid hebben , 
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er eene groote waarde aan te hechten, wanneer van hen ge- 

zegd wordt , »men ziet ze zelden misschieten”” — Deze hoog- 

moed voert echter op dwaalwegen; want zij laten zich daar- 

door ligt verleiden om in het geheel niet te schieten, voor- 

namelijk in het hout, waar zij zich onbemerkt gelooven , 

ten einde hunnen schutterroem niet te bezwalken. Zulke 

lieden laten alles zeer nabij komen , schieten op geen haas 

dan dwars, of van achteren , bedenken echter niet, dat zij 

daardoor een groot mistrouwen ìn hunne eigene kunst 

„aan den dag leggen, en dat het een’ goeden schutter zeker 

niet tot eer verstrekt, wanneer hij zijne afkeer van moeije- 

lijke schoten, als het ware opentlijk bekent. Zulke jagers 

mikken, om regt zeker van hunne zaak te zijm, gewoonlijk 

langer dan noodig is, en gebruiken buitendien alle mogelijke 

voorzorgen. — Zij maken zich b. v., wanneer zij iets in de 

verte zien aankomen, lang van te voren gereed, staan op. 

hunnen post, bij drijfjagten, altijd met den vinger aan den 

trekker , en hechten daarenboven met eene zekere angstige 

naauwkeurigheid aan zoodanige kleine voorzorg-maatregelen , 

welke de voortreffelijke schutter, in het vaste vertrouwen 

op zijne vaardigheid, grootmoedig versmaadt. 

Alle voorkomende, zeer moeijelijke schoten, worden door 

den zoodanigen vemeden, zoo veel als immer mogelijk is. 

Wanneer b. v. op den trek een houtsnip stil en snel voorbij 

vliegt, zoo schieten zij gewis niet, maar verzwijgen het te- 

vens; of wanneer zij vreezen moeten, dat de buurman het 

bemerkt heeft, zoo bedenken zij de eene of andere uitvlugt ; 

dan heet ket b. v. »de takken hinderden mij,” of »zij 

vloog achter mij om,’ of »ik gag ze te laat ,” of » ìk haakte 

met mijn geweer,” of »de haan stond in de rust.” Som- 

tijds heeft het geweer geweigerd of nagebrand , wanneer 

zijne medejagers verre genoeg af waren, om dit te kunner 

gelooven. 
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Dezelfde verontschuldigingen worden oek dikwerf bij an- 

dere gelegenheden gebruikt, waar, wel ingezien , niets heeft 

ontbroken dan een kort besluit. 

Zoo zal men b. v. in het hout zulk eenen wijfelaar zel 

den of nooit op een vos zien schicten,'welke, in plaats van 

zoo als gewoonlijk, hem regt nabij te komen, reeds op eene 

zekere distantie, ofschoon goed binnen schot, snel omkeert 

en van hem afloopt; tenzij zulks op eene opene plek of in zeer 

dun opgaand hout ware, waar plaats genoeg is om na te 

houden; ontbreekt deze, dan wordt er zeker niet geschoten „ 

maar eene der bovenvermelde ontschuldigingen aangehaald, 

wanneer iemand vraagt: » waarom er niet geschoten is?” 

Buitendien hebben deze heeren eene soort van aandrift, 

om elk misschot te verontschuldigen, en zijn letterlijk on- 

uvitputbaar in het uitvinden van gronden ter regtvaardiging. 

Kunnen zij niets anders vinden, dan nemen zij het gewone 

historietje te baat, »dat het geweer nagebrand heeft.” 

Zoo zeer als deze lieden eene bijzondere begeerte toonen, 

om het verwijt van misschieten zoo veel mogelijk van zich 

af te werpen, zoo dingen zij van den anderen kant, met ge- 

lijken ijver, naar den roem van op gezelschappelijke jagt- 

partijen de meeste stukken wild geschoten te hebben ; zij hon- 

geren als het ware naar elk schot en worden bijna radeloos 

als niet al het wild bij hen aanloopt. 

Wat zij met anderen tegelijk geschoten hebben , tellen zij „ 

het andere schot niet achtende , voor zich alleen. Elk aan- 

schot, zelfs het allerslechtste, moet ten volle voor een raak- 

schot gelden ; daarentegen wordt van elke gelegenheid zorg- 

vuldig gebruik gemaakt, em een’ reeds doodelijk gewonden 

haas overhoop te schieten , en zoo op alle wijzen het aantal 

der door hunne hand gevallenen te vermeerderen. 

Van daar dan ook, dat wanneer men bij het einde eener 

talrijke jagtpartij, aan clk der aanwezige schutters afzon— 
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derlijk vraagt: » hoeveel hij geschoten heeft,” er bijna altijd 

een getal voor den dag komt, welk het werkelijk geschoten 

aantal hazen met een vierde overtreft. Ja, bij verscheidene 

zoogenoemde goede schutters gaat deze begeerte ,‚ om regt 

veel te schieten zóó ver, dat zij zich niet schamen om on- 

der de oogen van het talrijkst gezelschap , hazen in het le- 

ger aan hun einde te helpen. 

Ik ga nu tot de laatste stelling over, namelijk tot de ei- 

genschappen van een witstekend schutter , nadat ik, ofschoon 

niet uitvoerig ontwikkeld , toch ten minste behoorlijk meen 

te hebben aangeduid, wat men , mijns inziens, van eenen 

goeden verwachten kan; want (zoo als ik reeds in het be- 

gin van het stukje gezegd heb) ik houd het niet voor het 

ware , om een schutter alleen naar het aantal mis- of raakscho- 

ten te beoordeelen, en deze als het ware met eene angst- 

volle naauwkeurigheid tegen elkander af te wegen ; vermits 

het er niet op aankomt hoe dikwijls na elkander , maar on- 

der welke omstandigheden en bij welke gelegenheid , hij raak of 

mis heeft geschoten. 

Er blijft dus , zoo als gezegd is , nog slechts over , mij 

te verklaren , omtrent hetgene ik in tegenstelling van hetgeen 

den H. v. W., onder een Jager-matador versta ; want dat 

geene zes achtereenvolgens geschotene water- of houtsnippen, 

veel minder hoenders , mij genoegzaam voorkomen, om 

iemand dezen eervollen titel te doen verwerven , heb ik 

reeds vroeger gezegd, — Ik verlang oneindig meer van 

hem, namelijk : 

a) dat hij, indien hij twee hoenders , eenden of houtsnippen 

goed binnen schot heeft, om het even of zy voor hem opspringen 

of komen aanvliegen , in den regel altijd met beide loopen treffe , 

of , met andere woorden, dat hij, wanneer tijd en distancie 

het slechts eenigermate veroorloven, bijna altijd doubletten 

maakt , en daardoor , wanneer hij van dit voordeel kan ge- 
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bruik maken, b. v. op eenden-, hoender- en fasanten-jag- 

ten en diergelijke, altoos in evenredigheid meer schiete, 

dan een gewone schutter, die reeds blijde is, eenmaal getrof- 

fen te hebben , en het tweede schot óf in het geheel niet, 

óf te laat lost. 

b) Mag hij (schadelijk gedierte, Bij hetwelk alleen vernieling het 

doel is, uitgenomen) nimmer zoo nabij schieten, dat het getroffen 

stuk belangrijk beschadigd, of wel geheel onbruikbaar wordt ge- 

maakt, eene fout, die door vele goede schutters begaan 

wordt, dewijl zij hunne drift niet behoorlijk weten te ma- 

tigen. Daardoor komt het dan , dat op jagtpartijen , vooral 

op hoenders , wanneer een hond staat, en alle de schietlus- 

tigen van alle kanten erop aanloopen , het vliegend wild dik- 

wijls erbarmelijk wordt tot schande geschoten ; vermits een 

elk zoo gaauw mogelijk schiet, om de anderen voor te 

komen. 

De meester in de kunst zal zulke overijlingen echter 

niet begaan; want hij bepaalt reeds vooruit, aan welke zijde 

hij schieten zal, of laat aan de andere schutters de voorkeur , 

en wacht tot dat hunne geweren ledig zijn ; want niets is 

hatelijker, dan de aanmatiging , met welke dikwijls de erbar- 

melijkste knoeijers zich zelfs dan de eer van het schot toe- 

eigenen , wanneer zij met veel meer geoefenden te gelijk ge- 

vuurd hebben. 

ce) Onderscheidt hij zich daardoor van de groote menigte, dat hij zich 

nooit aan een vast tempo gewent, zoo als zoo velen doen , maar zijn 

snel of langzaam schieten doet afhangen van de omstandigheden , 

en zulks geheel in zijne magt heeft. — Doet zich b. v. een 

enkel voorwerp in zijne nabijheid op, zoo zal men hem zelden 

gaauw zien schieten , want dan is het onnoodig om zich te 

haasten. Zoodra het er echter op aankomt om te double- 

ren, dan verhaast hij zoo veel mogelijk het eerste schot , 

om voor het tweede, dat anders ligt te laat konde komen, 
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den noodigen tijd te winnen , en slechts alldén in dat geval, 

kan het hem mogelijk somtijds overkomen, dat hij met het 

eerste schot een vogel te veel havent. 

Bij alle zoogenoemde waagschoten , namelijk bij dezulke, 

die den regelmatigen schotsafstand overschrijden, zal men hem 

zoo snel zien schieten, als of hij de allerdriftigste leerling 

was; dit geschiedt echter niet uit- drift, maar omdat 

in dusdanige gevallen ëen enkel oogenblik allés beslist, en 

het wild met elke sekonde meer buiten het bereik ge- 

raakt. 

d) Is hij op jagtpartijen gemakkelijk te erkennen aan een zeker 

rustig en onvêrschillig uiterlijk. Nooit ziet men hem zulke voor= 

bereidselen maken, als waarvan ik gesproken heb, bij de 

schildering van alledaagsche schütters; men is veeleer 

genoopt om te denken, dat hij het naderend wild in het ge- 

heel niet ziet; want het geweer op eene achtelooze wijze 

in den arm of wel op den schouder dragende, staat hij on- 

beweeglijk, tot hetzelve nabij genoeg is, wanneer mikken 

en afdrukken het werk is van een oogenblik. Het geweer wordt 

als het ware aan het hoofd geworpen en even zoo spoedig 

weder afgenomen; zoodat de toeschouwer dikwijls naauwe- 

lijks onderscheiden kan, wie of eigenlijk geschoten heeft. 

Zonder eene hooge mate van zelfvertrouwen, is echter deze 

methode niet aan te wenden, zoo als van zelve spreekt ; 

ook moet niemand haar beproeven , die van zijne zaak niet 

zeker is. 

e) Hij onderscheidt met eene scherpheid van blik en eene be- 

daardheid , welke een driftig schutter niet bezit, zelfs bij snelle 

beweging , het geslacht en den ouderdom van het wild; b. v. bij 

hoenders het schild op de borst van den haan , bij reeën den 

bok; bij herten den spitzer; enz. en het is zonder twijfel 

eene der zwaarste proeven, indien men op eenen weg, die 

zoo smal is, dat men naauwelijks den tijd heeft om het ge- 
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slacht van het wild te onderscheiden , in datzelfde oogenblik 
nog schieten, en wat meer zegt, treffen moet. 

Intusschen gelukken dusdanige werpschoten eenen vasten 

schutter zeer dikwijls. Terwijl de vinger zich kromt, volgt 

het roer nog de beweging van het wild, en ofschoon door 

de digte struiken reeds geheel voor het oog des jagers ver- 

borgen , is het echter nog niet zeker voor zijn doodelijk 

lood , hetwelk takken en bladeren verbrijzelend , zich den 

weg tot het doel baant. 

Wanneer hij dan — zelf aan de mogelijkheid van het 

wel gelukken twijfelende — de beslissende plek nadert , en 

hetzij het aanwijzende zweet, of wel het reeds nederge- 

storte stuk vindt , dan ademt hij diep uit de beklemde borst, 

als na een doorgestaan gevaar; luider dan vóór het schot 

klopt hem het hart, en een dankbare blik valt op het ge- 

trouwe , veelgeliefde geweer, dat hem ook deze keer niet 

te leur stelde. 

f) Brengt eene onverwachte gebeurtenis hem slechts zelden of 

nooit in de war ; wanneer b. v. zijn geweer weigert, grijpt 

hij met de snelseid eener gedachte naar den tweeden trek= 

ker. Weigert ook deze loop , dan spant hij de hanen op 

nieuw, en wanneer er nog mogelijkheid bestaat om te tref- 

fen, zoo treft hij nog. Indien zijn geweer sterk nabrandt, 

blijft hij in den aanslag, trekt met het wild mede , en in- 

dien hetzelve niet tot de allersnelste soorten behoort, zoo 

zal hij in zulke gevallen, wanneer een ander nooit treft , 

welligt nog even dikwijls raak- als misschieten , of toch niet 

veel minder , ofschoon niet zoo doodelijk treffen, als wan- 

neer zijn schot dadelijk was afgegaan. leeft hij welligt ver- 

geten de hanen te spannen , dan zal men hem „ nadat hij 

de beide trekkers met de gewone snelheid heeft aangeraakt, 

niet nog eenmaal daaraan zien drukken; hij raadt integendeel 

oogenblikkelijk de oorzaak van het niet losgaan van het geweer , 
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en baalt zoo snel mogelijk den haan over , daar tien ande- 

ren in zijne plaats, altijd nog, ofschoon te vergeefs, trek- 

ken, of het vlugtende wild verbluft nastaren. 

g) Staan hem menschen, boomen of struiken in den weg, 

dan wacht hij niet met trage besluiteloosheid tot dat het wild, 

òf zijne rigting verandert, òf op eene opene plaats komt , 

doch hij verlaat zelf de ongunstige standplaats, terwijl hij 

snel ter zijde treedt en zich alzoo de noodige schietruimte 

tracht te verschaffen, daar anderen, twijfelende en besluite- 

loos , het beslissend oogenblik verzuimen. 

h) Is het den gewonen schutter reeds genoeg „ getroffen te heb- 

ben, hetzij goed of slecht, zoo is zulks den meester in 

zijne kunst niet genoeg. Hij is slechts dan met zich zelven 

tevreden , wanneer hij de echt doodelijke plaats getroffen 

heeft ,‚ namelijk : indien het wild, óf oogenblikkelijk op het 

schot blijft liggen , óf stervende, in de laatste stuiptrekkin- 

gen, nog eene kleine streek voortrent. 

Zelden zal men, op drijfjagten op het vlakke veld, hazen 

met verbrijzelde achterloopers , of gebroken ruggegraat voor 

hem zien rondkruipen, want hij waagt het liever voor of 

over den haas mis te schieten, dan hem zóó te treffen, 

als alle knoeijers , namelijk op de posteriora. 

i) Zal men hem nooit hooren zeggen: »dat hij bij gelegenheid 

van deze of geene jagtpartij , zynen goeden dag heeft gehad” ; 

want wee! den jager-matador, welke slechts op zekere dagen— 

de Franschen noemen zulke lieden journaliers — goed schiet. 

Zijne kunst staat nog op eenen zeer lagen trap van volmaakt- 

heid. Intusschen behoort zoo iets niet tot de zeldzaamhe- 

den , want bijna in alle plaatsen treft men enkele schutters 

aan , welker geheele jagt daarvan afhangt, of hun de eerste 

drie of vier schoten al dan niet gelukken. Mislukken deze, 

dan gaan zij voort met misschieten, tot dat de avond een 

einde aan de jagt maakt, of dat zij dezelve misnoegd staken. 
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Gelukken integendeel de eerste schoten, zoo is voor hen 

het pad der eere als het ware geopend, dan gaat alles goed, 

en wie hen op zoodanige geluksdagen ziet schieten , valt het 

niet in, om aan hun meesterschap te twijfelen ; men be- 

wondert hunne kunst. Zulke schutters zijn als die billard- 

spelers, welke ofschoon niet meer dan middelmatig, toch 

somtijds een uurtje hebben , waarin zij alles maken. De 

toeschouwer , die hen vroeger niet zag spelen, staat ver- 

baasd over hunne kunst en houdt hen voor onoverwinnelijk; 

doch hij, die hen beter kent, zegt slechts: »die of die is 

heden eens regt op zijn stoot” En zoo zoude men ook 

van de bovengemelde soort van schutters kunnen zeggen : 

»zij schieten zeer goed, wanneer zij op hun schot zijn.” 

Een matador echter, zoo als ik dien begrijp , moet altijd op 

zijn schot wezen. 

Voor het overige zij het verre, dat ik het angstige vermij= 

den van alle misschoten ‚ voor eene bijzondere deugd houde ; 

mijn gevoelen zal welligt menigeen min of meer vreemd 

schijnen , want ik ga nog verder, als ik beweren durf, dat 

zelfs het niet achten van enkele misschoten , den meester in de 

schietkunst het beste doet kennen, Hoe ligt wordt niet eene 

overijling begaan! Hoe dikwerf maakt het wild, in het 

oogenblik van losdrukken, niet eene onverwachte zijdeling- 

sche beweging! Hoe dikwijls verdeelt zich de hagel niet 

zóó ongelukkig, dat het punt, dat men treffen wil, onge= 

dekt blijft; terwijl dezelve somwijlen door takken enz., 

wordt opgevangen. — Hoe ligt bedriegt zich het oog , b. v. 

in de schemering enz. — In dusdanige gevallen mist zelfs 

de beste schutter; ja, hij komt veel meer in gevaar van te 

missen , dan elk ander; daar juist de moeijelijkste schoten , 

aan welke zich zelden iemand waagt, de grootste aanlokkelijk- 

heid voor hem hebben. Wie altijd waagt, moet natuurlijker- 

wijze ook dikwijls verliezen ; maar ook eene enkele welgelukte 

28 
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hunstproeve is oneindig meer waard, dan tien alledaagsthe 

schoten? Hoe grooter de moeijelijkheid , hoe grooter de zege! 

Wat twintig anderen ook doen, kan onmogelijk veel be- 

koorlijks hebben. — Waarom zijn de zwaarste compositien, 

eenen virtuoos in de muziekkunst gewoonlijk de liefste? Om- 

dat hij kan rekenen, dat geene der dilettanten hem de- 

zelve zullen naspelen ; terwijl een gemakkelijk deuntje door 

den eersten knoeyer den besten kan nagerammeld worden. 

k) Ik verlang vervolgens van eenen vasten schutter, dat hij, 

in den regel, niet afhangt van den aanslag van het geweer. — 

Wat zoude men wel van een violist zeggen, die alléén 

zuiver spelen kan op zijn eigen viool? Hoe gemakkelijk kan 

het niet gebeuren, dat men op eene vreemde plaats ver- 

zocht wordt, eene jagtpartij bij te wonen , alwaar men zich 

van een vreemd geweer moet bedienen, en hoe uiterst on- 

aangenaam moet het voor een elk zijn, wien zijn schut- 

terroem aan het harte ligt, om bij zulke gelegenheden min- 

der goed te schieten! De echte veteraan laat zich door 

zulke kleinigheden niet in de war brengen. Is het geweer, 

hetwelk men hem geeft, zeer regt van kolf, zoo trekt hij 

het hoofd meer terug, om den afstand aan te vullen, die 

bij zulke geweren, wanneer men snel aanlegt, tusschen het 

vizier en de staartschroef ontstaat. — Is integendeel de 

kolf zeer kort of krom, dan brengt hij het gezigt nader bij 

de staartschroef, of — zoo als men zegt — hij valt meer 

vooruit , daar hij anders het vizier geheel uit het oog zoude 

verliezen; in het kort, hij is weldra klaar met elk geweer, 

al was het ook nog zoo vreemd van aanslag, en slechts 

in het begin kan het hem gebeuren, dat hij eenige keeren 

misschiet; later zal men geen onderscheid meer bemerken, 

ten minste niet van eenig belang. — Dit alleen is moeije- 

lijk te vermijden, namelijk, dat men met zeer kromme 

geweren , vooral loopend wild, ligtelijk te kort schiet, em 
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in plaats van den bol of het blad te treften, meer dan ge- 

woonlijk, het achterdeel of de loopers raakt. 

En hoe gemakkelijk kan men zich deze vaardigheid, om 

ook met vreemde geweren goed te schieten, niet eigen 

maken ! Men verwissele slechts, zoo dikwijls mogelijk, eerst 

alleen met eigene, dan ook met vreemde geweren , waartoe 

het zeker niemand aan gelegenheid ontbreekt ; want bij elke 

gezamentlijke jagt zijn toch personen aanwezig , die — deels 

uit beleefdheid , gedeeltelijk om eene verontschuldiging voor 

hunne misschoten te hebben, — de aangeboden verwisseling 

gaarne zullen aannemen. 

Op deze wijze brengt het de geoefende schutter spoedig 

zoo verre, dat hij — behalve de allersnelste schoten op 

den aanslag, bij welke de schietkunst als het ware mecha- 

nismus wordt, dewijl niet eens aan mikken , veel min aan 

den aanleg van het geweer kan gedacht worden — als een 

knap musicus , ofschoon niet zoo goed , toch gewis niet mer- 

kelijk slechter, op een vreemd instrument speelt , dan op 

eigen. 

Het duidelijkst echter vertoont zich de meerderheid van 

eenen voortreffelijken schutter, bij de jagt op grof wild ! Hoe 

zeer munt hij dáár door bedaardheid en naauwkeurigheid — 

om zoo te zeggen — door een zeker stoïcismus en 

door eene onwankelbare vastheid van handelen uit. Hoe 

koelbloedig en bedachtzaam staat hij daar , wanneer hij het 

breken van het naderend wild verneemt! Zijne buren ter 

regter- en linkerzijde: hebben reeds half mikkend het ge- 

weer aan den schouder; hunne handen beven, hun aange- 

zigt wordt doodsbieek. — Hij alléén blijft dezelfde; zijn 

hart klopt slechts een weinig luider dan gewoonlijk. —Bijna 

onmerkbaar drukt hij het geweer een weinig meer aan het 

lijf, en legt den vinger aan den beugel. 

Zijn oog vorscht (want hij is alleen vervult met deze ges 
2 
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dachte) naar het geslacht van het wild! — Noch de naf}- 
heid , noch het getal verrast hem. Nu is het eerste 

doodoffer uitgekozen ! Het lood snelt zijn doel tegen. Doch 

zonder te storten , schijnbaar gemist , vlugt het stuk , waarop 

hij vaurde, pijlsnel voorbij. — Geen twijfelende blik volgt 

het na, geene verzoeking om nog eens te schieten, be- 

kruipt hem — »die overal zeker is van zijne kunst.” Stel- 

lig overtuigd, dat hij getroffen moet hebben, wendt hij den 

blik snel naar een ander voorwerp, en kiest zich voor het 

tweede schot ook een tweede offer. — Doch ook dit schijnt 

gemist te zijn! Het wild verdwijnt snel uit zijn gezigt ; doch 

hij hoort het herhaalde , sterke wankelen in de struiken en 

eindelijk een’ doffen val: het onfeilbare teeken van een 

welgemikt schot. 

Reeds komen eenige jagtgezellen er op aan loopen , en 

vleijen zich met de bedriegelijke hoop, dat zijn goede genius 

hem ditmaal heeft verlaten! Zij zien naar alle kanten rond; 

geen gedood wild vertoont zich aan hunne vorschende blik- 

ken. — Hoe verlangen zij reeds naar het oogenblik, dat zij 

het overige gezelschap zullen kunnen toefluisteren , hoe deer- 

lijk hij deze keer heeft misgeschoten ! 

Hij zelf — slechts met het laden van zijn geweer bezig — 

schijnt hunne heimelijke vreugde niet te bemerken en blijft 

rustig onder hunne twijfelingen ; want de uitwerking van het 

tweede schot heeft hij gehoord, en van het eerste is hij 

volkomen overtuigd. 

Half uit nieuwsgierigheid , half uit-ongeduld , zoeken zij, 

daar hij zelf zoo lang toeft, op de plaats van het schot 

en den eersten droppel zweet, dien zij zien , doet op een- 

maal hunne gansche hoop verdwijnen ! 

Niet verre verwijderd ligt het wild, meesterlijk getrof- 

en, en kort daarna vinden zij ook het tweede stuk, 

door een’ kogel in het hart gedood! Zij gelooven door dit 
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berigt hem eene onverwachte vreugde te verschaffen , doch 

bij trekt zich dit even zoo weinig aan als hunne vroegere 

twijfelingen. Niet alleen, dat hij getroffen heeft, verheugt 

hem, maar dat hij goed getroffen heeft; want het alledaag- 

sche heeft reeds sedert lang geene aantrekkelijkheid meer 

voor hem. Hij gelijkt eenen verzadigde, die alleen door 

zeldzame lekkernijen of piquante spijzen zijn verhemelte 

nog vermag te streelen. 

Ik heb door bovenstaand voorbeeld hoofdzakelijk willen 

aantoonen , dat ik het vaste onwankelbare zelfvertrouwen voor 

een der meest in het oog loopende en onbedriegelijke ken- 

teekenen houde , waardoor zich een volmaakt schutter van 

de groote menigte zijner collega’s onderscheidt. Hij zelve 

alléén, kan de werking van zijn geweer juist beoordeelen ! 

De overtuiging, goed gemikt, (in de jagerstaal : het er goed 

voor gehad te hebben) is hem meer waard dan de schijn, 

meer dan het oordeel der toeschouwers. Dikwijls ont- 

vlugt het stuk, waarop hij schoot, zonder teekenen van 

verwonding. — De omstanders verzekeren , dat het misge- 

schoten is, zij willen zulks wedden; de grootste waarschijn- 

lijkheid is aan hunne zijde, en toch wankelt hij niet in zijn 

geloof. Hij zegt veel eer: vik moet getroffen hebben” , en 

bijna altijd regtvaardigt de uitkomst zijn vermoeden. Wordt 

het wild niet gevonden, dan zoekt hij onvermoeid op de 

plaats van het schot, tot dat een paar vederen, een weinig 

wol of een droppel zweet hem in zoo verre gerust stellen, 

dat hij ten minste niet geheel, niet door zijne eigene schuld 

alleen heeft misgeschoten, dat hij het er behoorlijk heeft 

voor gehad, doch dat het schot niet gelukkig gevallen 

is — enz. 

Door vele jagtliefhebbers heb ik dikwerf hooren beweren, 

»dat men in groote verlegenheid geraakt ,‚ wanneer men bij 

eene groote jagtpartij, op den besten post wordt gesteld , 
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met de woorden: hier heeft A. een groot hert, B.ten 

sterk everzwijn en C. een paar vossen verknoeit enz. , en 

dat men als vreemde jagtgast, de algemeene opmerk- 

zaamheid op zich gevestigd ziet; terwijl men door de hoog 

gespannen verwachting, die men in aller blikken leest, reeds 

dadelijk de contenance verliest. enz.” 

Indedaad ! ik zie in dit alles niets dan de blijken van een 

gebrek aan zelfsvertrouwen. 

Nooit zullen zulke kleinigheden indruk maken op eenen 

meester in de kunst, en ik stel mij steeds weinig voor van 

die jagers, die mij verzekeren, dan alleen goed te schieten, 

wanneer hen niemand op de handen kijkt. — Een tooneel- 

speler, die slechts alléén op zijne kamer goed declameert, 

kan gewis nooit een lieveling van het publiek worden; even 

zoo weinig als een musicus, die slechts dan goed speelt , 

wanneer hij alleen is, zich ooìt op een openbaar concert 

met bijval kan doen hooren. 

Wat toch doet het er toe , of op de post, dien men ons 

aanwijst, reeds anderen domme streken begaan hebben? 

Volgt hier uit, dat wij ze ook moeten begaan? Zeker niet ! 

Integendeel , juist omdat anderen zich op die plaats als 

knoeijers hebben doen kennen , zal de kunst van den op- 

volger in een des te helderder daglicht verschijnen. 

Al zijn dan cok aller blikken nieuwsgierig op hem geves- 

tigd , hij zal aan de verwachtingen, die zijn naam heeft 

doen geboren worden , weten te beantwoorden en zich door 

de algemeene opmerkzaamheid van het jagtgezelschap niet 

alleen niet beangst, maar veeleer gevleid voelen, en des 

te inniger wenschen, dat hem Drana gelegenheid geven moge, 

om eens regt beslissende proeven af te leggen, hoe meer 

hij bemerkt, dat men voordeelig over zijne bekwaamheid 

denkt, — Gerust en reeds vooraf zeker van den goeden 

uitslag, gaat hij, gelijk een wel voorbereid examinant , het 
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examen, dat men hem wil afnemen, te gemoet; ja, hij 

wenscht zelfs, dat reeds de eerste taak , die het toeval hem 

voorlegt , eene moeijelijke zijn moge ! 

Wanneer het mij, zoo als ik hoop, gelukt is, in dit op- 

stel mijn begrip omtrent eenen voortreffelijken schutter uit een 

te zetten, dan is het aan het einde van hetzelve bijna on- 

noodig te herhalen, hoe weinig overeenkomend met mijne 

inzigten de uitspraak van den Hr. v. W. mij moest voor- 

komen, door welke hij een elk die zes hoenders, hout- of 

watersnippen geschoten heeft, zonder eene te missen, voor 

eenen meester erkent, zonder zich te verklaren, onder 

welke omstandigheden zulks plaats vond. 

Wie bij drijfjagten, zonder kruid of lood te sparen , na- 

melijk, zonder alle moeijelijke schoten voorbedachtelijk te 

vermijden , ook in opgaand hout en daar, waar de boomer 

digt op elkander staan, op elke houtsnip en patrijs schiet , 

die hem onder schot voorbij vliegt, zonder in het minste het 

onzekere van den uitslag te berekenen, en dan toch zes keeren 

achter elkander treft, die is in alle geval, een matador onder 

de schutters op vliegend wild; en nog meer heeft hij gedaan, 

die van zes oude watersnippen , die bij niet geheel vrij ter- 

rein, voor den wind, en wel met harden wind , spits tegen 

hem invliegen , geene mist. 

Laat het zich echter wel met eenige waarschijnlijkheid 

denken, dat de Heer v. W., toen hij zijn opstel schreef , 

aan deze of dergelijke voorwaarden heeft gedacht? of kan 

men wel met zekerheid de stelling aannemen , dat iemand , 

die als schutter op vliegend wild uitmunt , dit ook even zeer 

in alle andere deelen der schietkunst doet? en verdient hij wel, 

zoo lang dit het geval ziet is, de zoo veel beteekenende, 

ik mag zeggen, den alles omvattenden naam van eenen jager- 

matador : van eenen volmaahten weidman? Ik geloof het niet, 

en zoo beslisse dan de welwillende lezer over de juistheid 
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van onze, ook dan nog aanmerkelijk van elkander afwijkende 

meeningen ,‚ wanneer de Heer opperhoutvester vor Wi- 

DUNGEN niet van enkele gevallen, van zes maal achtereenvolgens 

raakschieten spreekt ; maar aanneemt , dat men, om een vol- 

maakt schutter te zijn, van de 96 in het praktische leven voor- 

komende schoten , slechts 16 missen mag. 

Wie deze voorwaarde nakomt , zonder daarbij datgene op 

te offeren, wat aan de jagt eigenlijk de ware bekoorlijkheid 

schenkt , ik meen de onbeschroomdheid en zorgeloosheid , met 

welke men jagen moet, om het ware genoegen te smaken ; 

die zware , kunstige schoten , niet alleen niet vermijdt, maar 

veeleer opzoekt en boven alle anderen de voorkeur geeft (en ge- 

wis doen dit alle uitmuntende schutters) ; die, ten slotte, 

als hartstogtelijk jagtliefhebber niet gaarne eene gelegenheid 

om te schieten laat voorbij gaan, en op trekvogels verre , op 

alle roofgedierte zelfs zeer verre schiet, zonder er om te den- 

ken, of iemand zijne misschoten al dan niet telt ; wie vol- 

gens deze grondstelling handelt, en dan toeh van de 96 scho- 

ten tachtigmaal treft, voor de kunst van zóó iemand heb 

ook ik elle mogelijk respeet en wensch niets vuriger, dan, 

vóór mijnen dood ,‚ nog eenmaal op den weg des levens , zulk 

eenen opper-professor te ontmoeten, om mij op mijnen. 

euden dag door hem — een practicum te doen voorlezen. 



DE TWEE PRINSEN EN DE NATURALIST. 

(Vertaald uit het Fransche werk van E. Braze; „Le 

Chasseur Conteur’’ Brussel 1840. pag. 122). 

poor F. A. Versten. 

B EG Ede — 

‚ Twee prinsen jaagden te zamen in het bosch van Ver- 

sailles. — Ten einde zich aan de hoofsche pligtplegingen te 

onttrekken, hadden zij hun gevolg op het kasteel gelaten : 

noch jager noch lakkei vergezelde hen. — Zij hadden zich 

derhalve alléén en vrij van alle etiquette, de weitasch op 

den rug, het geweer onder den arm, in het veld begeven 

als eenvoudige ambtelooze burgers; zoo als gij en ik het 

dagelijks doen. »Laat ons zelf het wild opsporen en vin- 

den,” zoo spraken zij van huis gaande, »en wij zullen on- 

eindig meer genoegen smaken, dan wanneer het ons van 

alle kanten tot voor de voeten wordt toegedreven.” — 

Zij hadden gelijk: wanneer gij op de jagt zijnde, zeker zijt 

van uwe vangst, zoo is uw vermaak oneindig geringer , dan 

dat gij uitgaat met eene heimelijke vrees voor den platzak. 

Zoo verlaten zij dan de lanen , waarop hen gewoonlijk het 

wild door de drijvers en jagers wordt toegedreven ; zij jagen 

in het jonge schaarhout , gaan dwars door het opgaand hout, 

zonder zich te bekommeren over de spinnewebben (die even- 

zeer aan de aangezigten der prinsen, als aan de onzen blij- 

ven kleven) en dringen door tot in de ruigten, distels en 
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doornen trotserende. De honden zoeken — doch virden 

niets, en wanneer zij nog enkele fasanten vinden, dan loo- 

pen de hanen vooruit en vliegen buiten schot, of in het ge- 

heel niet op. — Hennen vliegen aan hunne beenen op , of 

laten hen voorbijgaan; maar het zijn slechts hennen, en 

als jagers van een naauw geweten schieten zij niet. Hier en 

daar zien zij wel eenige konijnen, maar die zijn zóó snel , 

dat zij reeds verdwenen zijn , wanneer men naauwelijks den 

tijd heeft gehad hun’ pluim te zien. 

Gedurende drie uren kruisten zij reeds door de bosschen , 

zonder een enkel schot te hebben gelost ; verveling begon 

zich van hen meester te maken: zij begonnen er reeds van 

te spreken om miet ledige weitasch naar het kasteel weder 

te keeren, toen zij plotseling iemand voor zich op een 

slootkant zagen zitten. — Eerst wilden zij vermijden met 

hem in gesprek te komen; doch deze legde het boek, 

waarin hij las ter zijde en sprak hen aldus aan : 

» Wel! is de jagt goed?” 

» Neen.” 

»Ik heb u ook nog geen schot hooren doen.” 

» Wij hebben niets anders dan fasanten-hennen gezien.” 

»In dit jaargetijde leven de hanen afgezonderd; zij ver- 

bergen zich in de ruigte, wel wetende, dat men ze aan het 

spit wil braden. — De hennen, die telkens , wanneer men 

ze opstoot , met den schrik vrijkomen , wantrouwen den ja- 

ger niet en van daar, dat gij er gevonden hebt.” 

„Het schijnt, mijnheer, dat gij de levenswijze der fas 

ganten kent ?” 

„Gelijk die der konijnen.” 

»Zijt gij jager ?” 

„Ik ben naturalist.” 

„En gij komt hier om observatiën te maken ?” 

»Ja. — Maar gij beiden schijnt mij toe cen paar vrolijke 
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snaken te zijn,en zoo gij wilt, zal ik u op de goede plaat- 

sen brengen. Ik zal u al de fasanten-hanen uit het bosch 

laten zien.” 

»Dit zoude u welligt hinderlijk zijn, en wij zouden vree- 

zen , daardoor misbruik van uwe welwillendheid te maken." 

» Volstrekt niet. Kom slechts.” 

De naturalist stond op zonder zijn boek mede te nemen; 

een der prinsen raapte het op en zag de rugtitel: La 

Brurère (1); en terwijl hij het overgaf, zeide hij: »gij 

laast daar een zeer goed boek, maar dat niet over natuur- 

lijke historie handelt.” — 

»Wel zeker, veel meer dan gij zoudt denken, Maar laat 

ons regts gaan. — 

„Heeft La Brurère ook over fasanten geschreven ?’ 

» Wel zeker. — Laat ons dit voetpad volgen.” 

„Wat: wel zeker? Ik heb het geheele werk gelezen en 

ik herinner mij niet er iets betreffende het wild in gevonden 

te hebben,” 

»0! die schobbejak ! zoo ik in zijn tijd geleefd had , wij 

zouden te zamen een appeltje geschild hebben. Laat ons.die 

ruigten afzoeken.” 

»Ik begrijp uwen toorn niet tegen een zoo verdienstelijk 

wijsgeer.” 

»Een wijsgeer! hij? het is een verrader , een Judas; ik 

zoude hem de ribben gebroken hebben. Pas op, uw hond 

staat.” 

Een fasanten-haan sprong, en do prins schoot hem. — 

»Maar „’ zeide hij, nadat hij hem in zijn weitasch had 

gestoken en terwijl hij zijn geweer laadde, » hoe kunt gij een 

(1) De lezer zal zich herinneren dat er van La Brorère een 

werk bestaat, getiteld: Caractères et Portraits, waarop hier 

wordt gezinspeeld, Vent. 
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denker, een zedekenner, die zoo goed de karakters en 

hartstogten heeft beschreven , voor een’ verrader uitmaken ? 

Hij heeft de waarheid gezegd.” 

»Ja, maar elke waarheid wil niet gezegd zijn. — Hij 

heeft aan de jagtopzieners dingen geleerd, die zij niet moes- 

ten weten.” 

__»Aan de opzieners, aan de opzieners ..... ja, even 

als aan ieder een.” 

„Daar zit juist het kwaad. Uw makker maakt daar een 

fraaije doublet.” 

»Men wordt bij de lezing van zijn boekwerk door bewon- 

dering weggesleept: al de schilderingen zijn juist, ieder 

vindt er eene gelijkenis, en ....” 

» Wartoe , wartoe , een haas! mooi! gij deedt hem goed 

rollen. Apporte, apporte aan uwen meester ! Uw hond is 

goed : hebt gij hem zelf gedresseerd ?°* 

»Niet geheel en al.” 

»Ja, ik begrijp het reeds, gij zijt in dienst op het kas- 

teel; gij schrijft zeker op de bureaux ; gij hebt daartoe geen 

tijd. Wartoe , een konijn !” 

»Ik zeide u dan, dat het boek van za Bruvère ons de 

menschen voorstelt zoo als zij zijn en zoo als zij immer zul- 

len blijven. De waarheden volgen de grillen van de mode 

niet op.” 

‚Bij den duivel, ik weet wel, dat het waar is; maar gij 

zult mij toegeven, dat niets meer vernederend voor ons kan 

zijn, dan dat men den sluijer van onze geheimen wegneemt. — 

Welk een schoone fasanten-haan! die is wel tien franken 

waard, of ik heb er geen verstand van.” — 

»Curver (1) zoude er niet ongaarne vijf franken voor ge- 

ven : en wat verdient die geen geld !” 

(I)” Een voorname Parijsche restaurateur. _- Vert. 
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De weitasschen der jagers werden hoe langer hoe zwaar- 

der, en de wegwijzer stelde hun voor, zich daarmede te 

belasten. 

»Wij zouden u niet gaarne daarmede lastig vallen.” 

„Geene pligtplegingen , geef ze maar.” 

»Maar gij zult geene twee zoo goed gevulde weitasschen 

kunnen dragen.” — 

»Drijft gij den spot met mij? ik heb er wel zwaardere 

gedragen. — Gaat slechts uw’ gang, schiet op uw gemak ; 

denk dat ik er ben, en dat ik goede schouders heb. — 

Het schijnt, dat gij vergunning hebt om alléén te mogen ja- 

gen. Gij moet wel in een goed blaadje aangeteekend staan, 

want de opzieners vergezellen altijd hen, die permissie heb- 

ben , vermits er soms zijn die op fasanten-hennen zouden 

schieten” 

De prinsen zetteden hunne jagt voort: Van tijd tot 

tijd bukte de naturalist, even als of hij iets onder- 

zocht , en dan stond hij weder op, om een eind ver- 

der hetzelfde te herhalen. De jagers schoten en troffen ; 

hij liep toe om het wild op te rapen, en dan bukte 

hij weder. De prinsen dachten, dat hij eene verzame- 

ling van planten maakte en dat hij ze met zorg uitzocht, 

em te zien of zij waardig waren, in zijne verzameling opge- 

nomen te worden. — 

Toen de jagt geëindigd was, keerde men weder naar het 

kasteel ; men ontmoette twee jagtopzieners, die den naturalist 

van zijne weitasschen bevrijdden. Terwijl hij ze overgaf, 

viel het boek op den grond, en een der prinsen, nieuwsgie- 

rig om de zinsneden te vinden, waar de schrijver van de 

»Caractères” van fasanten en konijnen spreekt , raapte het 

boekje op , en las op den titel : » Les ruses du Braconnage, 

mises à découvert par La Bruvène.” 

»Zoo! nu eindelijk begrijp ik het.” 
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»Had ik geen gelijk?" e 

»Het is de grootste strooper van Versailles „" zeide een 

der jagtopzieners. 

»Uwe Hoogheid,” zeide de tweede , »ik zoude durven 

wedden, dat hij , terwijl hij u vergezelde, het bosch vol strik- 

ken heeft gezet.” 

»>Hij behoeft va Bruvère niet te lezen, hernam de eer- 

ste, »hij had zijn leermeester kunnen zijn.” 

»In Versailles,” merkte de andere aan, »noemt men 

hem het fluwijn.” 
hi 

»Kom , kom, mijne vrienden „” zeide de naturalist , » wees 

edelmoedig omtrent uwe minderen: moeten dan alle men- 

schen niet leven ?” 

»Ja,” zeiden de prinsen eenparig, »en ziedaar eenige 

goudstukken om u voor sterven te bewaren.” 

»Wees overtuigd van mijne dankbaarheid. — Gij zult 

moeten toestemmen, dat ik u goede plaatsen heb aange- 

wezen.” 

»Dat is de waarheid.” 

»De opzieners der jagt hebben u nimmer zoo veel wild 

doen zien.” 

»Ook dit is waar.” 

»Die slimme vogels, zij hebben hunne redenen daarvoor.— 

Vaartwel, edele prinsen, ik ga uwe gezondheid drinken, 

en ik hoop, dat gij en ik er wèl bij varen mogen.” 

Tt EDE 

dee 



EENE ZELDZAME VOSSENJAGT, 

VAN 

F. C. SEIFFARTH. 

(Uit Scuurrzs Tasschenbuch.) 

RDR 

De chirurgijn-dokter Voicr, te Fischbach bij Kalknord- 

heim, had het genoegen, in den zoo sneeuwrijken winter 

van 4844,.een paar vette varkens te slagten, op wier 

hammen en worsten, die in den schoorsteen hingen , hij 

geweldig zwetste. 
kJ »Wij moeten oppassen,” zeide hij onder het avondeten 

tot zijne vrouw, »dat het ons niet gaat als buurman Jorst, 

wiens hammen zich de tweebeenige vledermuizen hebben 

laten wel smaken. Ik,” ging hij voort, »zou het zulk 

eenen kerel zoo kunnen afleeren, dat zelfs mijne kunst bij 

hem te bedelen moest gaan.” 

Weinige dagen na deze zamenspraak legde dokter Vorer 

zich te bed ; de slaapplaats was op een dakkamertje. 

De nacht was helder en stil , zoo dat men ieder zoekend 

muisje konde hooren loopen. Hij verbeeldde zich , voetstappen 

te hooren op de diepe sneeuw , waarmede het dak belast 

en als bedolven was. 

»Hoor , Louwe!” zeide hij zacht tot zijne vrouw. »God 

straffe mij ! zij zijn reeds daar en willen het slot openbreken.” 

Nooit was de trouwe wachter zijner worsten vlugger uit 

het bed gesprongen dan nu, om den dief op het dak met 

eene goede portie hagel zijnen dank te betuigen, 
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Met het geladen geweer in de hand opende hij záchtjes 

de aan den stal uitkomende deur , waar eene houtmijt stond, 

van waar het alleen mogelijk was voor den dief, om zonder 

ladder op het dak des huizes te kunnen komen. Maar in 

plaats van eene menschelijke gedaante, ontdekte zijn loerend 

oog een’ langen dikken donkeren klomp, welke zich vast 

tegen den schoorsteen scheen aangedrukt te hebbèn. 

„Het is de groote kater van den buurman, die zoo menig 
kh 

melkpotje van mijne vrouw gebroken heeft ” sprak hij tot 

zich zelven, » Wacht, knaap ! mijne worsten zullen u wel 

smaken !” 

Na het schot tuimelde een lang voorwerp langzaam vart het 

dak. »God straffe mij!’ riep hij onwillekeurig vol verwon-= 

dering , »het is waarachtig een vos!” 

Vrouw Louze, die uit bezorgdheid voor haren man in 

zeer onachtzaam negligé aan de staldeur geluisterd en den 

naam van vos had hooren uitspreken, schreeuwde uit volle 

borst : »God erbarme zich over zijne arme familie!’ name= 

lijk, in de meening, dat het den schaapherder was , die 

door haren man was van het dak geschoten. 

»Pak u voort, weêr naar bed , domoor , en maak geen 

gerucht!” riep de gelukkige schutter, in het volle gevoel 

zijner kunst. 

„Deze dief is immers vierpootig, en zal morgen aan den 

houtvester gebragt worden, die over eene zoo zeldzame jagt 

zeker geen knorrig gezigt zal zetten.” 

GED A 

ERRATUM, 

Bl. 344, regel 10 v. b. staat: fijne roode spikkels gekleurd , 

lees: een’ olijfkleurigen tint. 



Aan den Heer Hoofd-Redacteur Dr. H. Scurecer. 

“Pour être bon chasseur, il ne s'agit pas 
seulement de savoir bien tirer: il faut encore 
savoir bien chasser. 

E BLAZE. 

WaEdele Zeergeleerde Heer ! 

Bij het lezen van het door J. G. M. uit het hoogduitsch 
vertaalde stukje, getiteld »over treffen en misschieten’’, voor- 
komende in de 9de aflevering van het Nederlandsch Tijd- 
schrift voor Jagtkunde, dacht ik onwillekeurig aan het op- 
stel van C. E. Diezeir, getiteld : » Ueber die terschiedenen 
Grade in der Schiesskunst’, hetwelk als eene wederlegging 
van het eerste kan beschouwd worden; en mijn besluit was 
reeds genomen, om” de vertaling daarvan aan UEd.Zeergel. 
ter plaatsing op te zenden, toen ik, voortlezende, dezelve 
plotseling voor oogen had. 

Behalve dat die vertaling moeijelijk aan waardiger hand 
had kunnen worden toevertrouwd , verheugde ik mij in de 
omstandigheid , dat UEd. Zeergel. als Redacteur in het be- 
zit zijnde van beide stukken, ook de meening hebt gedeeld , 
dat zij elkander onmiddellijk moesten opvolgen. 

De maatstaf toch , volgens welken men tegenwoordig over 
het algemeen , iemand als jager beoordeelt, hangt meestal 
af van de meerdere of mindere hoogte , waarop hij als schut- 
ter staat; ja, het is bij sommigen zóó ver gekomen, dat 
het oordeel, hetwelk zij over iemand als jager Ei ‚ ge- 
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heel afhankelijk wordt gemaakt van de bevestigende pre 

wel ontkennende beantwoording der vraag: » schiet hij goed?” 

Bij eenig nadenken moet de onjuistheid van zoodanige be- 

oordeeling een ieder in het oog vallen , en ik acht de aan- 

voering van elk bewijsmiddel ten deze , geheel overbodig. 

In de aanneming van de twee onderstaande stellingen , 

(wat de schieters er ook van mogen denken) zal, zoo ik 

vertrouw „, door geen’ enkelen echten jager worden gediffi- 

culteerd : 

L. Men kan goed schutter en echter slecht jager zijn. 

IL. Om iemand als goed jager te kunnen kwalificeren, moet 

hij in het schieten eene zekere hoogte hebben bereikt, 

Wat toch zegt het , dat men alles, wat binnen schot op- 

springt, hetzij vliegend of loopend wild, in den regel dood- 

schiete? dat maakt nog geenszins den jager; er behoort 

meer toe om dien naam met regt te kunnen dragen. De 

jager moet te huis zijn in de jagt-zoölogie, d. í. hij moet 

de jaagbare dieren (zie de Bijlage) niet alleen bij naam kunnen 

opnoemen , maar tevens bekend zijn met hunne levenswijze , 

huishouding , voortteling, voor- of nadeel voor den wild- 

stand, en tevens niet onervaren zijn in de meest geschikte 

middelen tot derzelver vermeerdering. Wat het schadelijk ge- 

dierte betreft , zoo wel het loopend als het vliegend , moet 

hij door middel van klemmen, vallen en andere, hem ten 

dienste staande middelen , kunnen vangen , en volgens het 

spoor hunne species kunnen bepalen; de aanfokking, af- 

rigting en het gebruik der verschillende hondenrassen moet 

hij grondig kennen, en de geneesmiddelen voor de meest 

voorkomende ziektensoorten (wanneer die bestaan) weten aan 

te wenden. 

Voor den echten jager is de hond toch hoofdzaak, en 

wanneer de schieter de hand op het hart legt, zal hij 

moeten bekennen , dat hij liever zonder, dan met een hond 
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jaagt; want het konde immers gebeuren , dat de hond bij 

toeval een stuk wild buiten schot deed opspringen , en hij 

zoude daardoor verhinderd worden, aan zijne schietwoede te 

voldoen. 

De jager moet ook de noodige kennis van het geweer, 

waarmede hij schier dagelijks omgaat, bezitten, en de be- 

naming van al deszelfs deelen ; het uiteen nemen en weder 

in elkander zetten der sloten , moet hem geene moeite kos- 

ten; de maat van kruid en hagel, welke elk verschillend 

kaliber vordert, moet hij kunnen bepalen, en daarin nooit 

volgens gissingen te werk gaan. 

Het veld, dat door hem wordt bejaagd, moet hij naauwkeu- 

rig kennen; van elk bosch (naarmate van den wind), de 

plaats weten, waar de hazen het meest uitbreken , en over 

het algemeen de plaatsen kennen, waar het wild zich het 

liefst pleegt op te houden. 

Ter jagt zijnde, moet hij nimmer tegen de jagerstaal zon- 

digen, want niets is onaangenamer , dan wanneer men een 

jager van ooren, pooten , bloed enz. hoort spreken. Wel 

is waar zijn de tijden voorbij, waarin men aan jagersgehei- 

men, hunne geheimzinnige teekenen en allerhande jagt- 

sprookjes geloof sloeg; maar er bestaat nogtans, onder alle 

ware jagers, eene soort van vrijmetselarij, welke hen als 

een op zich zelf staand gilde blijft kenmerken, en waarin 

een merkbare geest van aansluiting niet valt te ontkennen. 

Wijders moet men als jager alle de verschillende wijzen 

van wild te vangen, en de daartoe benoodigde netten , 

vallen, slagen enz. niet alléén bij naam kennen, maar 

tevens hun gebruik, behandeling en verschillende ma- 

nieren van stellen kundig zijn; het moet hem hetzelfde 

zijn, welke soort hem wordt gegeven, hetzij sprei- of 

vliegnet , steekgaren of tiras, war-, laat- of valflouw, nim- 

mer moeten de handen hem verkeerd staan. — 

2e 
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Hoewel elk jager als van nátuur een vijand van cen 

is, zoo moet hij daarmede nogtans bekend zijn, en het is 

hem zelfs dienstig te weten, hoe en waar het best een strik 

wordt gezet, ten einde op zulke plaatsen, ter jagt zijnde , 

de oogen goed te laten rondgaan. 

In een woord, die jaagt , moet weten : fo. wat, waar, 

wanneer en hoe hij jaagt, en 2o. wat, waar, wanneer en hoe 

hij moet aankweeken of uitroeijen. 

Dit weten in praktijk te brengen, zie daar het werk van 

den echten jager. Hij moet dit alles, zoo veel mogelijk , 

door eigen kracht doen, en die kracht kan slechts verkre- 

gen en ondersteund worden door eigen kennis. 

Maar hoe menig een, die nu reeds, alléén door zijn uit- 

munten in het schieten , door velen als een uitstekend jager 

wordt beschouwd, zal bij het lezen van bovenstaande ver- 

eischten den moed niet laten zakken, om ooit tot het getal 

der echte jagers te behooren? 

Volgaarne beken ik, dat zulks niet in één jaar kan worden 

verkregen , want vooreerst moet men in de gelegenheid 

zijn van door een bekwaam en vooral zaakkundig persoon te 

worden onderrigt, en dan nog het daartoe benoodigd terrein 

disponibel hebben ; maar voor alles is het noodig , dat men 

met de jagtpassie geboren zij ; waar die ontbreekt en niet 

vergezeld gaat met lust en vasten wil , daar wordt niet ge- 

makkelijk iets doeltreffends tot stand gebragt. 

De kennis van de levenswijze en huishouding der dieren 

kan men alléén in de natuur zelve verkrijgen ; het gadeslaan 

van het wild, hetzij ‘smorgens vroeg of ‘savonds bij het 

ondergaan der zon , zal meer nut opleveren, dan het door- 

lezen van de daarover handelende boekwerken ; de natuur 

is voor den jager het beste leerboek; hij die geene opwek- 

king gevoelt, van tijd tot tijd eene bladzijde daarin op te 

slaan , ten einde zijne kennis te vermeerderen , is met het 
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heilige vuur niet bezield ! Maar wat zoude het den schieter 

ook al baten of hij het wild al zag ? de jagttijd toch is ge- 

sloten : hij kan aan zijnen hartstogt voor het schieten niet 

voldoen ; — wanneer gij hem durft- voorstellen om uwen 

jongen hond, in het voorjaar, voor de paarhoenders te 

brengen , ten einde van zijn vast staan een proef te geven, 

hij zal op eene beleefde wijze aan uw verzoek trachten te 

ontkomen ‚ vooruit wel wetende, dat er van schieten bij 

die gelegenheid wel geene sprake zal zijn. 

Doch genoeg, — een ieder zal uit het voorgaande ligt 

tot het besluit geraken , dat goed schieten alléén , niet vol- 

doende is om als goed jager te worden gekwalificeerd. 

Ik ga thans over tot het bewijs der tweede stelling , — 

en-zal hierin zeer kort kunnen zijn, hetgeen mij des te 

aangenamer is, vermits ik vrees, reeds te veel van Uw 

geduld te hebben gevorderd. 

Op de jagt is de hond hoofdzaak , en jagers beoordeelen 

elkander niet zelden naar de meerdere of mindere volmaakt- 

heid, welke door hunne honden wordt aan den dag gelegd ; 

waat het is van algemeene bekendheid, dat wanneer de 

jager zijne zaak grondig verstaat, en de hond van goed ras 

is, de goede of slechte eigenschappen van dezen alsdan 

slechts van genen afhangen. — Om den hond ferm te ma- 

ken , dat is, hem vast te doen staan , zacht te laten appor- 

teren en bedaard te houden bij het zien van wild, is het 

eene conditio sine qua non, dat hij veel wild in den bek 

krijge; en daartoe is geen ander middel, dan het voor hem 

te schieten. Hieruit blijkt reeds de noodzakelijkheid van het 

schieten als ondergeschikt middel. — Door veel misschieten 

wordt de hond driftig gemaakt niet alléén, maar niet zelden 

geheel bedorven ; het is derhalve wenschelijk , ja zelfs ver- 

eischte, dat men , om goed jager te zijn, in het schieten 

eene zekere hoogte bereikt hebbe. 
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Hiermede geloof ik genoegzaam te hebben aangetoond , 

hoe de kunst van jagen en schieten, elk afzonderlijk, weinig 

beduidt, maar hoe noodzakelijk het is, dat beide in hem 

worden vereenigd, die op den naam van echten jager aan- 

spraak maakt. 

Ik heb de eer mij met de meeste hoogachting te onder- 

schrijven , 

WelEdele Zeergeleerde Heer ! 

UWelEd. Zeergel. d. w. dienaar, 

N.N. 

N. Mei 1852. 

BIJLAGE. 

Wat men onder jaagbare dieren te verstaan hebbe, zulks 

kan, wegens de verschillende meeningen daaromtrent aan- 

wezig , hoogst moeijelijk worden bepaald, en het trekken 

van eene scherpe afscheidingslijn wordt daardoor bijna on- 

mogelijk. In het naburige Frankrijk noemt men bijna alles 

wat loopt of vliegt » gibier”, en elke wijze om het magtig te 

worden »chasse"’; zoodat het niet vreemd is, dat een 

Franschman spreekt van »chasse aux grives, aux élourneauz 

enz.” In een fransch jagtwerk, getiteld: » Musée du chasseur, 

Paris, Lamy 1858, wordt op het artikel » Courlis" (Nume- 

nius Arquata) gezegd: »le courlis se chasse comme la bécasse”’; 

ik voor mij, heb die overeenkomst van levenswijze en huis- 

houding tusschen wulpen en houtsnippen, hier te lande nim- 

mer waargenomen. 

Uit een jagers oogpunt beschouwd, en met ter zijde stel- 

ling van het bepaalde bij artikel 47 der jagtwet van 6 

el 
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Maart 1852, No. 47, zoude ik onder jaagbare dieren de 

volgende soorten opnemen : 

LOOPEND. 

Grof wild. 

Her Herr (Cervus elaphus). Het mannetje : hert (in Gel- 

derland : bok); het jong: hertenkalf, op den ouderdom van 

één jaar: spitser, het volgende jaar: gaffeler, en het derde 

jaar : zes ender, en zoo voorts: acht- tien- twaalf ender, naar 

mate van het getal takken (enden) van het gewei. 

Het wijfje heet : dier, hinde, het jong: dierkalf , op één- 

jarigen leeftijd : smaldier en daarna : ouddier. — Wanneer het 

geen kalven meer zet, wordt het geltdier genoemd, 

Her ree (Cervus Capreolus). Het mannetje: bok , het 

jong: reekalf ‚na het eerste jaar: spitsbok , het volgend jaar: 

gaffelbok. De bok zet nooit meer dan zes enden op , en 

zijn ouderdom wordt berekend naarmate de meerdere of 

mindere hoeveelheid zoogenaamde paarlen, welke zich aan 

het gewei vertoonen. 

Het wijfje heet: ree, het jong: reekalf, het eerste jaar : 

smalree , daarna: oudree en wanneer het niet meer zet: 

gell-ree. 

Klein wild. 

De uaas (Lepus timidus). Het mannetje: rammelaar , het 

wijfje : voedster of moerhaas; wanneer de haas de helft van 

zijnen wasdom bereikt heeft, heet hij halfwassen , en twee 

derden: drieling. 

Her konsun (Lepus Cuniculus). Het mannetje: ram , het 

wijfje: voedster Het jong , zoo lang het in den wentel ligt : 

lamprei. 
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VLIEGEND. 

Klein wild. 

De rasant (Phasianus colchicus). Het mannetje: haan, het 

wijfje : hen. 

Her kornoen (Tetrao tetrix). Als voor. 

De parris (Perdix cinerea). Als voor. 

De kwarten (Perdix coturnix). Als voor. 

De uoursnie (Scolopax rusticola). Als voor. 

De poersnip (Scolopax major). 

De watersnip (Scolopax gallinago). 

Her gokse (Scolopax gallinula). 

De cEwone renD (Anas boschas). Mannetje: waard, wijfje : 

eend. 

De ZOMER-TALING (Anas querquedula). Als voor. 

De WiNTERTALING (Anas crecca). Als voor. 

De warerraL (Rallus aquaticus). 

De KWARTELKONING (Rallus crex). 

Her waATERHOEN (Gallinula chloropus). 

Her WATERHOENTJE (Gallinula porzana). 

Voor DE JAGT SCHADELIJKE GEDIERTEN. 

Loopend. 

De Vos (Canis vulpes). Mannetje: rekel, wijfje: teef. 

De wipe kar. Mannetje: kater, wijfje: kat. Met meer 

naauwkeurigheid zoude men moeten zeggen de verwilderde 

kat, vermits de echte wilde kat (Felis catus ferus) hier te 

lande nooit voorkomt ; — maar het nadeel, dat door onze 

verwilderde huiskat aan den wildstand , vooral in den broei- 

tijd, wordt toegebragt, is eene genoegzame en voldoende 

reden om haar eene plaats onder de schadelijke dieren in 

te ruimen. 

pn 
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De nuismarter (Mustela foina). Mannetje: ram, wijfje : 

voedster, 

De Boommarter (Mustela martes). Als voor. 

De gursine (Mustela putorius). Als voor. 

De nermeLijN (Mustela erminea). Als voor. 

De wezeL (Mustela vulgaris). Als voor. 

De pin-eceL (Erinaceus europaeus). Als voor. 

Vliegend. 

De wrrsraart AREND (Haliaëtus albicilla). 

De sacrvark. (Falco communis). 

De goomvark (Falco subbuteo). 

De sreenvark (Falco aesalon). 

De rorenvaLK (Falco tinnunculus). 

De mavik (Astur palumbarius). 

De sperwer (Astur nisus). î 

De BRUINE KUIKENDIEF (Circus rufus). 

De BLAAUWE KUIKENDIEF (Circus cyaneus). 

De ASCHGRAAUWE KUIKENDIEF (Circus cinerascens). 

De guizerp (Buteo vulgaris). 

De ruicpoorice guizermp (Buteo lagopus). 

De ekster (Corvus pica). 

De vraamscne caar (C. glandarius). 

De zwarte KRAAI (C. corone.) 

Voor jaagbaar wild wordt door mij gehouden al, wat zich 

voor den staanden hond drukt, en door den jager voor de- 

zen wordt geschoten ; en al is zulks met het grof wild niet 



444 

uitsluitend het geval, zoo heb ik nogtans gemeend ® het- 

zelve niet te mogen achterwege laten. 

Onder het schadelijk gedierte is de verwilderde huiskat 

opgenomen, uit hoofde van de vernielingen , die door haar , 

vooral onder het jonge wild , worden aangerigt. 

De pin-egel wordt door sommigen als onschadelijk voor 

de jagt gehouden; ik heb er nogtans verscheidene op spren- 

kels gevangen, waarbij als lokaas een ei of jong konijn 

gelegd was. 

De eksters, kraaijen en vlaamsche gaaijen zijn als eijer- 

dieven bij alle jagers genoegzaam bekend, en alléén daar- 

door verdienen zij de hun aangewezen plaats, onder het voor 

de jagt schadelijk gedierte, in ruime mate. 

N.N. 

— DD DL Ee — 



OVER HET OPVOEDEN VAN JONGE 

HONDEN. 

(Gevolgd naar het Hoogduitsch van L. Zreere: ) 

TROD 

Eene teef draagt gewoonlijk drie-en-dertig dagen , en werpt 

vier , acht, twaalf, ja soms meer jongen, welke blind ter 

wereld komen. De oogleden zijn echter niet toegekleefd , 

maar door een bijzonder vlies gesloten, dat eerst verdwijnt, 

wanneer de spieren der bovenste oogleden kracht genoeg 

bekomen hebben om zich te zamen te trekken , en daar- 

door hetzelve verbreken, hetwelk gewoonlijk van tien tot 

veertien dagen na de geboorte geschiedt. 

Zulk een klein, pas geboren hond is, even als het kind , 

een hoogst hulpeloos schepsel ; zoo als men hem nederlegt , 

blijft hij liggen en steekt alle vier de pooten uit; zijn buik 

is dik en zijn kleine snoet rood en dik opgezwollen. 

De teef, aan welke om te werpen een droog zindelijk 

strooleger in eenen vrolijken , niet te kouden noch te warmen 

stal behoort te worden verschaft, heeft na de geboorte 

harer kleinen een geheel anderen aard aangenomen ; hare 

moederlijke bezorgdheid vertoont zich in alle hare hande- 

lingen; zij is ijverig bezig dezelve droog te likken en aan 

hare tepels te leggen om ze te leeren zuigen, en volgt met 

angstig bezorgde blikken uwe hand , wanneer gij er een 

van de jongen in houdt. 

Gij kunt haar gedurende een of twee dagen al de jon- 

gen laten behouden , doch doe vervolgens diegenen weg , 
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welke gij niet wilt aanhouden. Kies de sterkste eg, die 

het fraaist geteekend zijn uit, of diegenen , welke op hun- 

nen fraai geteekenden vader gelijken, en wel nooit meer dan 

drie, ten hoogste vier. Wilt gij er meer behouden, zoo 

zorg voor eene goede minne, waartoe ik intusschen over 

het geheel niet kan aanraden, want maar al te dikwijls 

nemen de jongen in het algemeen ligt de geaardheid hun- 

ner minne-moeders aan. (f). Gij kunt ook beproeven, 

diegenen te kiezen , welke de teef tot hare lievelingen heeft 

uitverkoren , welke , wanneer men de jongen bij herhaling 

van haar afneemt en van het nest verwijderd weglegt , 

steeds hetzelfde jong het eerst aangrijpt en in het nest 

terug brengt ; dit heeft ook steeds de beste plaats aan de 

tepels. Om de jongen behoeft gij u nu niet verder te be- 

kommeren , de moeder weet alles beter dan gij. Zorg 

slechts voor voedzame soepen: in de eerste dagen uit melk 

met havergort en brood gekookt ; vervolgens slappe vleesch- 

soepen uit beenen, met havergort , brood en aardappelen, 

maar in het algemeen voor een niet al te prikkelenden 

voedzamen leefregel. Geef haar echter zoo veel als zij 

maar vreten wil. 

Even hulpbehoevend als de jonge honden zijn, even 

schielijk groeijen zij op en hebben reeds na zes weken het 

volkomen gebruik van alle hunne zintuigen; zij verliezen , 

wanneer zij bijna vier maanden oud zijn, de tanden, welke 

later nimmer weder wisselen. 

Wanneer de moeder niet te veel aan krachten verliest, 

dan laat de jongen zoo lang zuigen, tot dat zij door haar 

zelve daarin verhinderd worden. Tot hun eerste voedsel 

diene melk , brood en gortsoepen, later uit schaapbeende- 

(1). De ondervinding heeft dikwerf geleerd, dat deze stelling 

ongegrond is. Rep. 

$ 
k 
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ren en aardappelen met brood en gort gekookt, en moet 

daarbij vooral het vroeg voederen van vleesch vermeden 

worden ; jonge honden mogen in het geheel geen vleesch 

hebben. 

Het is opmerkenswaardig , hoe vroeg zich dikwijls bij jonge 

rashonden de natuurlijke aanleg ontwikkelt en vertoont; 

want dikwijls ziet men reeds zeer jonge patrijshonden op 

het erf de kippen marqueren of bij hun hok voor eene huis- 

musch, die zich stout bij hen te gast heeft genood , staan. 

De hoofdzaak om jonge honden gelukkig groot te bren- 

gen en vooral voor de dikwijls zoo doodelijke hondenziekte 

te bewaren, is, dat gij hen zoo veel mogelijk het verblijf 

in de opene vrije lucht veroorlooft en hen voor nat worden 

behoedt ; dit geschiedt het best, wanneer gij hen in een 

afzonderlijk klein, droog gelegen honden-hok houdt, het- 

welk steeds op het zorgvuldigst moet schoon gehouden wor- 

den. Hun voeder bekomen zij tweemaal daags op bepaalde 

uren, en het is goed, wanneer zij een voor een aan den voer- 

bak worden toegelaten, en zich zat vreten, terwijl de op- 

passer zoo lang de anderen er van verwijderd houdt. 

Vele jagers hebben de bijzondere liefhebberij, hunne jonge 

honden zeer dikwijls zwavel in te geven, hetwelk ook door 

vele schrijvers wordt aanbevolen Deze handelwijze is ver- 

keerd en meestal zelfs nadeelig. Het is zekerlijk goed, dat 

de honden somtijds eene kleine purgatie bekomen, namelijk 

bij het wisselen der tanden, doch dan kieze men zoo veel 

mogelijk onschadelijke middelen uit het plantenrijk, zoo als 

pillen van jalappe en stroop van sleedoorn, of manna ; doch 

geen zwavel, die geenszins een onschuldig middel is , maar 

prikkelend-oplossend werkt en spoedig het geheele gestel 

doordringt. Men zegt wel , dat zwavel het bloed zuivert, 

maar jonge honden hebben nog geen ontstoken bloed. 

Bij rashonden is het onnoodig, de kleine en dunne staarten 



448 

te verkorten , hetwelk men bij de patrijshonden om die re- 

den heeft gedaan, dat zij dezelve dikwijls in de struiken 

kwetsen. Onmogelijk kan zoodanige verminking voor schoon 

gelden , waarvoor zij door menigeen gehouden wordt; snijd 

daarom uwe honden, die zeker van edeler ras zijn , nooit 

iets van den staart en bedenk, dat gij hen met dat stuk , een 

deel hunner schoonheid afneemt. 

Het aanfokken van honden is vooral voor hem zeer be- 

langrijk, die het volgens beredeneerde grondbeginselen be- 

handelt. 

Men ziet binnen weinige jaren gansche geslachten met 

hunne onderscheidene eigendommelijkheden voorbij gaan, 

men ziet gebreken verdwijnen en nieuwe hoedanigheden ont- 

staan, en men wint ook eene veel grootere liefde voor zijne 

honden, die men eenigermate als zijne eigene schepping be- 

schouwt. Ongetwijfeld jaagt men ook met veel meer ge- 

noegen met honden, die men zelf aangefokt, opgevoed en 

gedresseerd heeft, dan met aangekochte. Fok daarom uwe 

staande honden zelf, en wel van voortreffelijke ouders , en 

wanneer zij aan hunne ouders gelijkvormig worden, dan 

geloof ik u vooruit te kunnen verzekeren, dat gij met hen 

tevreden zult zijn. 

Het is niet onverschillig welke namen de staande honden 

voeren. Zoodanige naam moet gemakkelijk kunnen uit- 

gesproken worden en zich gemakkelijk laten roepen; zoo 

veel mogelijk kort en niet gemeen zijn, of aan andere 

hondenrassen behooren; zoo zal niemand zijnen patrijshond 

ligtelijk Ami, Scholly of Stroom-water enz. noemen. 

Goede namen voor reuen zijn : 
Don, Ror, Castor, Bruno, Hector, Roxpo , Banco. 

Voor teven: Berra, Donna, Couresse, Ducnesse, FLORA, 

Dia, Vesra, Eruy, Neruv, Drane , Juno enz. 
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PROEVE EENER KORTE GESCHIEDENIS 
DER JAGT EN JAGTKUNDE, TOT DE 

UITVINDING VAN HET BUSKRUID. 

(Naar het Hoogduitsch.) 

DK 

INLEIDING. 

De jagt is de oudste bezigheid der volken; zij was de 

eerwaardigste der helden, dien eigenlijken adel der eer- 

ste tijden, en zal altijd de achtenswaardigste blijven voor 

den man, al wordt zij ook vernederd door de valsche be- 

schouwingen eener misvormde eeuw; zij moet den adeldom 

en het ridderlijk gedeelte der volken , ook in de mindere 

standen , van nature eigen blijven, zoo lang bij de laatsten 

de bloei des ridderlijken bedrijfs, (waarvan de kiem dikwijls 

even goed in de borst van den boer als van den vorst ligt) 

slechts op de jagt kan te voorschijn treden , zoo als dit het 

geval is, als »de wapens rusten, des oorlogs stormen 

zwijgen.” (1) Dat de jager de door de volken van hem gevor- 

derde diensten altoos en reeds in den voortijd verleend 

heeft ; dat het tegenwoordige geslacht zeker en gerust on- 

der het schild zijner voorouders leeft , kan den stand wel 

niet verachtelijk maken. 

Toen de volken begonnen, zich van de gemeenschap der 

aarde met de dieren los te rukken , moesten zij met die , 

(1) Senmuen. Die Jungfrau von Orleans. IVter Aufzug, 
1ster Auftritt. 
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welker snellere ontwikkelings-geschiktheid hen de overhand 

had doen verkrijgen, om hun bestaan kampen ; zij moes- 

ten, toen zij talrijker begonnen te worden, de aanwijzing 

volgen, door de natuur ingeschapen, om een gedeelte 

van hun voedsel en benoodigdheden van het dierenrijk 

te vorderen. De strijd om de heerschappij begon; wat 

zich onder die van den mensch boog , genoot zijne bescher- 

ming; de tegenstand van het andere gedeelte vormde den 

jagersstand, welken elk volk in zijne kindschheid doorleefde , 

en die sleehts door den waanwijzen nar wordt veracht , 

welke de trappen niet beseft, waardoor de menschelijke 

vereeniging tot hare tegenwoordige hoogte opklom; die 

de eeuwige waarheid vergeet: dat het verledene een trouw 

afbeeldsel is van het tegenwoordige en van de toekomst ; 

die het Janus-hoofd der geschiedenis niet weet te waarderen. 

Aan de overmagt der dièren aan instincten scherpzinnigheid 

en aan de menigvuldige ligchaamskrachten en wapenen, zoo wel 

als de snellere ontwikkeling dezer voortreffelijke eigenschap- 

pen, kon de mensch slechts één wapen, ééne kracht te- 

genoverstellen — die des verstands. Hij werd genoodzaakt, 

ten einde zijn aanval en zijne verdediging tegen het dierenrijk 

met goed gevolg te kunnen volbrengen, alle zijne krachten 

in te spannen, om de zwakheden der dieren op te sporen, 

en door partij te trekken van elk denkbaar hulpmiddel , zich 

op het toppunt van vroeger niet vermoede oppermagt 

te verheffen. Dit vormde de jagtwetenschap, welke zoo 

oud is als de jagt zelve, maar des te meer omvattend 

was, hoe geringer die hulpmiddelen waren, en die in 

onze dagen, na eene onmetelijke vermeerdering derzelve , 

bijna weder was verloren gegaan. 

Toen de dieren reeds zoo verre onder het juk gebragt 

waren, dat niet ieder mensch jager meer behoefde te zijn, 

verliet het zwakkere en vreesachtige gedeelte der jeugdige 

| 
Á 

| 
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maatschappij het eerst eene bezigheid, waaraan de moeije- 

lijkste inspanningen verbonden. waren ‚ welke dikwijls geene 

andere belooning opleverde, dan het bewustzijn van een door 

eigen kracht doorgestaan gevaar , van voor onoverwinnelijk 

gehoudene en toch overwonnen hinderpalen , van de zege 

door ligchaams- en geestgeschiktheid, met andere woorden: 

de bevrediging der jagtpassie. Van het rustige, niet ge- 

vaarvolle bearbeiden van den bodem als akkerbouwer of vee- 

hoeder, van de verpleging der geheel getemde dieren , ver- 

wachtte en vorderde hij zijn onderhoud en de bevrediging zij- 

ner behoeften. Toen deed het kracht- en geestvol gedeelte des 

volks zich op als beschermer der zwakken, als een vaste 

muur , waarachter men zich kon bewegen , en nam gewillig 

het deel der gevaren en moeijelijkheden op zich, welke 

nog moesten overgenomen worden, eer men aan rust en 

zekerheid konde denken; want zijn moed en ridderlijkheid 

overwon bet terugdeinzen voor het gevaar, zoo lang hij 

het vinden kon; het bewustzijn van eigen kracht deed de 

gelegenheden opzoeken om haar te oefenen. 

De zwakke schikt zich gaarne naar den sterken ; daarom 

bood het volk gaarne de kroon aan Nimrod, daarom ver- 
hief het Hercules en Theseus, die niets anders dan jagers 

waren, huldigde hen tot de helden der oude tijden, 

en vroeg, daaraan gewoon, nog om hunne bescher- 

ming en hulp, toen alleen de herinnering aan hen 

bleef voortleven, en zij dezelve niet meer geven konden. 

Toen later de jagers ophielden onontbeerlijk te zijn tot be- 

scherming der volken, hleef toch de jagt noodig om den 

krijgsman te vormen, om het niet achten van gevaren en 

moeijelijkheden voort te brengen — zij was de uitspanning van 

Achilles , om daardoor den krijgsheld te leeren kennen. 

Wiens borst een ridderlijke moed doortintelde , zijn leven 

en uiterlijke rust des noods tegen het verkrijgen van roem 

30 



452 

en eer op te offeren, die bereid was gevaarvolle avontu- 

ren te ondernemen , alleen omdat zij zulks waren , hij bleef 

niet aan de schors kleven , om van haar een ongestoord 

plantenleven af te bedelen, dat geen’ waarborg gaf voor 

ongestoordheid. Daarom waren de jagers steeds de kern 

van den adel des volks , en alleen de jagers konden dien 

adel wezen, aan wien het volk zich hulpvragend wendde, 

als de tijd des gevaars en de behoefte aan hunne bescherming 

gekomen waren. Dit was het geval bij de Grieken, de Fran- 

ken en Germanen, even als het bij alle volken van midden- 

Afrika en Amerika nog is; zoo als het bij alle natiën der 

wereld was en zijn zal, die beginnen zich door den band 

der menschelijke vereeniging aaneen te sluiten. De jagt en de 

jagers, die kweekschool van krijgslieden en volksbeheerders, 

de beschermers der zwakken , zijn de eenige Aegiden , waar- 

onder de ware beschaving der volken kan ontwikkelen. 

Blusch het vuur des ridderlijken wezens en bestaans , waar- 

aan de vlam der jagt-passie zich ontstak, in den boezem 

des volks: gij zult het spoedig, aan eene ontzenuwende wer- 

keloosheid en wellust prijs gegeven , een roof van den vij- 

andelijken aandrang van dit kwaad zien worden — dat be- 

wijst de Hindoe, de krachtlooze Chinees, die de jagt haat; 

dat toont ons Rome , Tyrus en elk vernederd volk. De 

jagtpassie kan dit zeker niet tegenhouden, maar zij toont , 

dat datgene daar is, wat behoudt. Denk aan de Tyrolers, 

de Zwitzers op de hooge Alpen , zelfs aan onze Duitsche 

naburen in het Schwartswald en den Spessart. Wij willen de 

wetenschappen en kunsten vereeren, want zij zijn de vruch- 

ten en bloesem van eenen ridderlijken geest ; wij willen het 

rustige leven van den landman niet verwerpen , want het 

materiële moet den geest gelegenheid geven tot ontwikkeling ; 

maar men zal den jagersstand zijn regt niet verkorten , zonder 

welken wij de dienstbare knechten der Slawers, Mongolen 
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en Tataren, die de slaven der slaven waren , zouden geworden 

zijn. Gij zult den adel der jagt niet minachten , waarmede zij 

steeds hare ware vereerders beleent, omdat men het hoogere leven 

des geestes niet begrijpt, waaruit de neiging tot haar ontspringt. 

Wat is het hoogste , waartoe de mensch in staat is? Het 

is de kracht om met het gevaar te spelen , den dood moe- 

dig in de oogen te zien, het leven boven de liefde tot 

het leven te verheffen; want daarin ligt alleen de waarborg , 

dat de dierbaarste goederen , welke een volk kan bezitten , 

de vrijheid, onafhankelijkheid en zelfstandigheid , ons niet 

kunnen ontnomen worden. 

Het is echter de liefde voor de jagt eigen, dat zij 

des te heviger wordt, hoe meer gevaren en moeijelijkheden 

zij ontmoet ; dat deze verloren gaat, waar die gevaren niet 

bestaan ; zij veracht het zekere en roemlooze , terwijl zij 

het genot van het moeijelijk te verkrijgene eischt. Daarom 

kan die hefde ook slechts in een edel en krachtvol gemoed 

wonen. Waar is in onze dagen in Europa de grootste pas- 

sie voor de jagt te vinden? — In Zwitserland en in Tyrol, 

waar zij zoo gevaarlijk en moeijelijk is, dat zelden een ja- 

ger zijnen natuurlijken dood sterft. Welke dieren verschaf- 

fen het grootste genoegen om te jagen? — Altijd die, aan 

wier bemeestering de grootste moeiten en gevaren verbonden 

zijn, die het bezwaarlijkst te genaken zijn. In Gallië 

behjeld de Vorst, zoo als wij later zullen zien , zich de 

jagt der buffels, als de gevaarlijkste , uitdrukkelijk voor ; 

in Germanië waren deze en de beeren het kostbaarste wild , 

zoo als b. v. de geschiedenis heeft bewaard, dat twee 

Duitsche geslachten in Zwitserland, om het dooden van 

een’ grooten, woedenden beer, waarvan beiden zich het 

jagen hadden voorbehouden, voor eeuwig zich hebben 

verdeeld. In Oost-Indië jagen de Mahomedaansche en 

Christelijke Nabobs meestendeels tijgers en olifanten ; in de 

dû 
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kruistogten beperkten zich Lopewijk ve Hetice en zijne rid- 

ders tot de leeuwenjagt ; de Kamschadaal veracht het sa- 

beldier en vermaakt zich met de beerenjagt. 

In het tegenwoordige Duitschland is het zwijn nog het 

eenige weerbare dier, en zou men wel één jager vinden , 

die niet meer genoegen vindt in de jagt van een vurig 

wild zwijn, dan van eene weerlooze hinde ? Waarom schiet 

men liever eene snip dan in het park een fasant ? Waarom 

zijn de afgezette jagten, waar eigenlijk gemoord wordt , bij 

den waren jager gehaat? Waarom vindt niemand er genoe- 

gen in een tam dier dood te schieten ? 

Om aan de jagt een’ prikkel te geven, heeft men haar 

immers in de laatste tijden onzekerder , gevaarlijker en moei- 

jelijker trachten te maken. Zoo is de parforce-jagt op grof 

wild en vossen, daarom meer opwekkend, dewijl men den 

uitgekozen buit gemakkelijker en goedkooper zou kunnen 

verkrijgen. Zoo lang de jagt met ontelbare bezwaren en geva- 

ren vergezeld ging, duurde haar schitterendste bloei en 

kenden de vorsten en adellijken geen ander genot ; zij ver- 

viel echter, zoodra dit, na de uitvinding van het buskruid, 

niet meer het geval was; zij zal ten hoogste een genot 

voor den slagter zijn, zoodra zij geheel tot de diergaarden 

beperkt is. 

Alle groote vorsten waren hartstogtelijke jagtliefhebbers, 

zoo als het vervolg dezer geschiedenis ons zal aantoonen, en 

het behoorde tot den karaktertrek van een groot vorst, een 

hartstogtelijk jager te zijn. De geschiedenis heeft ons eene 

menigte voorbeelden achtergelaten , waarbij deze — behalve de 

overige bezwaren — in levensgevaar kwamen ; maar juist 

daardoor werd zij altijd weder aangewakkerd, en zou men 

haar als eene vrouwelijke bezigheid beschouwd hebben, als 

dit niet het geval geweest ware. 

Daarom behoort men ook de jagers te eeren , omdat de jagt- 
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passie een’ adellijken oorsprong heeft, en hij, die in zijne 

borst die edele kiem niet ontwaart , hij mag eene vlam , door 

hemelsche kracht gevoed, niet trachten te verduisteren , 

omdat alles in zijne ziel is uitgebrand en uitgebluscht , wat 

een’ opgeruimde levenszin in gevaren vernieuwen moet. Hij 

moet den jager daarom niet als een’ beul minachten , omdat 

hij het onderscheid niet begrijpen en de hoogere ideën niet 

bereiken kan. Welke gronden heeft hij, om de jagt als 

eene gevoellooze, gruwelijke , geest- en nuttelooze bezig- 

heid te veroordeelen , en haar als zoodanig aan den adel, 

en de vorsten te verwijten. 

Men kan zich, naar de natuur der dingen, geen eerbied- 

waardiger adel — menschen, die zich boven het gewone verhef- 

fen en het adellijk gevoel in hunne borst dragen , men mag ze 

noemen hoe men wil, en zij mogen zijn , wie zij willen , — en 

geen groot regent voorstellen, die niet tevens krijgsman is, en 

innige roeping gevoelt, om steeds zijn leven voor het volk 

te wagen, welke alzoo een zekere lust tot den krijg zijn 

moet. In vrede kan hij deze slechts op twee wijzen doen 

blijken : door liefde voor den krijg bij vrede , dat is, voor 

het staande leger en deszelfs oefeningen , of door jagen , 

„het evenbeeld van den oorlogstrijd.” De kiemen dezer beïde 

neigingen zijn dezelfde, welke zich daarvan ontwikkelt, 

hangt van betrekkelijke omstandigheden af. Wilt gij eenen 

bunder met aardappelen tegen het vreugdevolle bloeijen en 

den lust van eenen ridderlijken geest , bij uw oordeel over 

het nut of onnuttige, doen opwegen? — Het zij zoo; 

wij willen over de waarde of onwaarde van eene zaak , 

welke gij niet kent, niet met u redentwisten, en gij moogt 

de waarde van den jager berekenen naar den prijs van een 

paar ellendige stuivers , welke de haas kost, dien hij schiet ; 

maar ook dan nog zal hij in de gezellige maatschappij hooger 

geacht worden , dan honderd anderen , die voor bovennatuur- 
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lijke dwaasheden, — voor de kunst, zoo als men tegen- 

woordig de mimiek noemt — voor philosophische dolzin- 

nigheden — voor zedenbedervende luxe — voor eene dikwijls 

waanwijze inbeelding van kunst en genot — de krachten 

van hun gansche leven opofferen ! 

Wel, gij Philosophen ! brengt gij der-wereld dan zoo veel meer 

wezenlijk nut aan, als de jagerstand , welken in Duitschland 

alleen een kapitaal van duizenden, dat duizenden aan ren- 

ten geeft, en nog meer afwerpen kon, behoudt en be- 

waart, hetwelk oogenblikkelijk zou verloren gaan, als hij 

het niet behield en beschermde. Gij, barmhartige lieden, 

die, even als de Hindaës , geen dier durft dooden, en hem 

veracht, welke het doet;! Martelen wil en zal de jager 

geen schepsel; doet hij het, dan is hij een basterd van 

den stam. Î 

Zelfs de parforce-jagt is, zoo als zich gemakkelijk laat 

aantoonen, in het geheel geen martelen , al praten duizenden 

u dit ook na, en als gij uwe vrouwen en vrienden 

met knorrige luimen , uwe ondergeschikten of gelij 

ken door verwijten en plagerijen opzet en kwelt, dan zijt 

ge oneindig gruwzamer, dan de jager voor zijn wild. Be- 

denk eens , dat het slechts door eene zorgvolle behandeling 

der jagt mogelijk is, dat de duizenden , millioenen schepsels, 

zonder nadeel voor hunnen heer, den mensch , zich in 

hun aanzijn kunnen verheugen, tot dat hun het noodlot — 

de dood — afroept. 

Gij, weekgevoelige zielen, die liever geen’ haas eten wilt, 

als er slechts geen jager ware , welke hem schoot , bedenkt 

eens , dat gij onder het voorwendsel uwer oneindige liefde ge- 

heele geslachten van dieren zoudt uitroeijen, wier bestaan 

de mensch slechts onder toezigt , leiding en zorg van den 

jager kan dulden, zoo als het in alle landen, b. v. Frank- 

rijk, geschiedde, waar aan ieder het regt werd gelaten , 
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hen te dooden. Maar gij dan, geestrijke zielen ! gij, die de 

jagt zoo nutteloos voor den beschaafden stand vindt, vergeet 

toch niet, dat gij, met al uw verstand, het niet zoo ver 

zoudt weten te brengen, om een enkel edelhert te verschal- 

ken, zijn spoor te leeren kennen, een wolf of vos in list 

te overtreffen, de grootste bezwaren als eene uitspanning te 

beschouwen , de overtuiging te koesteren, van de zege op die 

dieren te kunnen behalen, wier instinct en ligchaamskrachten 

de onze en ook de uwe oneindig overtreffen, omdat hunne 

geest- en ligehaamskrackten behoorlijk zijn ontwikkeld. Acht 

den jager hoog, ook zooals hij thans nog bestaat, en stemt 

toe, dat hij eenen yoor den staat nuttigen stand vormt; dat 

duizenden schepselen hem hun aanzijn te danken hebben ; 

dat bij hem nog de heerlijke eigenschappen kiemen en ge- 

kweekt worden , welke zijne voorouders, van Nimrod af, eigen 

waren ; dat bij hem eerder de waarborg van een krachtvol, 

aan de stormen der tijden de spits biedend volk te vinden 

is, dan in den ontzenuwenden en verkrachten toestand eener 

zoogenoemde hoogste geestbeschaving en verfijning; laat 

hem dan de eer, welke gij hem toch niet ontnemen kunt! 

IL. 

OVER DE JAGT DER GRIEKEN EN ROMEINEN, TOT AAN DE 

GEBOORTE VAN CHRISTUS. 

Wanneer, zoo als wij boven bemerkt hebben , het 

geestrijkste en edelste gedeelte der volken, in den ouden 

tijd, zich met de uitoefening en volmaking der jagtkunde 

bezig hield, dan volgde daaruit evenzeer eene snelle 

ontwikkeling der jagtwetenschap , dat is, van de stelsels , 

waarnaar de jagt beoefend werd , gevormd door de onder- 

vinding en overwegingen der beste jagers, daar de aan- 
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drift niet konde achterblijven om zich daarin gedurig meer en 

meer ‘te volmaken, zoodra zij de zekerste weg was om 

openbare eer en achting te bereiken. Het zal daarom nie- 

mand bevreemden, als wij de jagtwetenschap de oud_ 

ste en eerwaardigste van alle kunsten en wetenschappen 

noemen. Slechts hij, die geen jager is, kan gelooven , 

dat tot jagtoefening geene wetenschap behoort, terwijl 

diegene , welke haren omvang kent en weet wat er noodig 

is, om nog in onze dagen een uitmuntend Weiman te 

zijn, zal toegeven, dat de leeftijd van een mensch bijna 

niet toereikend is, om zich alle benoodigde kennis theo- 

retisch en praktisch eigen te maken, zelfs als men het be- 

heerschen van alle hartstogten, de magt, welke de jager 

over zich zelf moet hebben , de vastberadenheid en bedacht, 

zaamheid, die hem niet verlaten mogen, al hetwelk steeds 

met moeite moet verkregen worden, voor niets acht. 

Bovendien is alles, wat men tegenwoordig ook van den vol- 

maaktsten jager moge vorderen, noch slechts eene schaduw, 

tegen hetgeen men, b. v. in de middeleeuwen, in Frankrijk en 

Duitschland van hem verlangde, hetgeen wij verder nog 

gelegenheid zullen hebben te vermelden, nu wij het schiet- 

geweer in de plaats van duizend andere toen noodige kun- 

digheden kunnen aanwenden, en de strijd tusschen den mensch 

en de dieren te ongelijk is geworden, dan dat de eerste 

zou noodig hebben alles in te spannen, wat verstand en 

onderviudinz hem als hulpmiddelen kunnen aanbieden. 

De eerste vrij volledige oirkonde, over de wijze , hoe in 

den ouden tijd gejaagd werd, vinden wij bij de Grieken. Ook 

in de H. Schrift wordt melding gemaakt en uitdrukkelijk 

van den jager opgemerkt, dat b. v. Ezau zijn wapentuig , 

— boog en pijl — nam en in het veld ging, om voor 

zijn’ vader wild te schieten; maar zij geeft ons geene 

opheldering, hoe de jagt als wetenschap werd beoe- 
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feud. Bij de Grieken kunnen wij ons, in dit opzigt, niet 

slechts door de menigvuldige mythen , door de overblijfselen 

van beeldhouwwerken en door gesneden steenen licht ver- 

schaffen ; maar wij bezitten ook eene bijzondere verhande- 

ling over de jagt , welke 400 jaren voor Christus geschre- 

ven is. De beroemde Xenormon is de schrijver, en de jagt 

op herten, reeën, zwijnen, bazen, het stellen van netten, 

strikken en vallen, het afrigten, de keuze , aanfokken en 

dressuur der honden , worden daarin met groote naauwkeu- 

righeid, in boeijenden stijl medegedeeld. — Eene latere 

verhandeling over dezelfde onderwerpen bezitten wij van 

Curysosrouvs , vertaald door den franschen Akademist , 

den heer v. Bereviesy, in zijne levensbeschrijvingen der Griek- 

sche redenaars. 

Bij de Grieken was de jagt vrij voor alle vrijen, doch 

het meest werd zij beoefend door gegoede jonge lieden, 

welke zich op die wijze tot den krijgsmansstand wilden har- 

den en voorbereiden. De voorwerpen waren bijna dezelfde 

dieren als in Duitschland. Herten , reeën (zeer dikwijls en 

verkeerdelijk gems genoemd , daar men eerder ecne soort 

van gazellen daaronder konde verstaan), in boschrijke stre- 

ken zwijnen , in vroegere tijden ook buffels , alles voornamelijk 

in de bergen , waar door de bewoners der vlakten dikwijls jagt- 

partijen gehouden werden. Daar vond men vooral hazen, ko- 

nijnen , fasanten, veldhoenders, kwartels en ander gevogelte. 

Verscheurende dieren vond men op de eilanden en in het 

eigenlijke Griekenland niet , behalve vossen , en in Morea 

beeren en wolven , maar zoo veel te meer in de Grieksche 

koloniën en Klein-Azië. De weersgesteldheid in dit geluk- 

kige land, waar men bijna geen winter kent en welke alzoo 

de vermeerdering van vele diersoorten niet verhinderde, 

was zeer voordeelig aan de jagt. De wilde zwijnen bereiken 

thans nog, bij voorkeur in de Turksche provincien van 
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Klein-Azië en in -Perzië, de bakermat der fasanten , cene 

ongelooflijke grootte. Kwartels en patrijzen zijn er in on- 

noembare menigte, en slechts het groote aantal aanwezige 

roofvogels kan hunne vermeerdering beperken (1). 

De meest eervolle en geliefdste jagten bij de Grieken 

waren die, welke met onze tegenwoordige parforce-jag- 

ten kunnen vergeleken worden, het jagen namelijk, van 

weêrstandbiedende dieren met honden. Bij deze jagt, welke 

de jager meestal echter te voet moest uitoefenen , werd het 

wild, hetzij tot afmatting gejaagd en dan door de honden tot 

staan gebragt, waar de jager het met pijl en boog doodde , of 

de jager wachtte het op den wissel af waar hij zijnen stand 

had genomen en hij hitste het met vang-honden aan. Somtijds 

schijnt men op den wissel ook netten gebruikt te hebben. 

Men kan zich ligt een denkbeeld maken, met hoevele moei- 

jelijkheden , vooral in bergachtige streken , deze jagten te 

(1) Wij duiden hier op de spijziging der Israëlieten iu 

de woestijn met kwartels, waar 600,000 zielen maanden lang 

zich daarmede voedden, en kunnen tevens uiet nalaten aan 

te voeren, wat MungaArptr in zijne »Reise im Griechischen 

Archipelagus’’ daarover zegt. »De patrijzen worden”, zoo zegt 

hij , win geheel den Levant, voornamelijk ook in den Ar- 

chipel, buitengewoon veel gevonden” ArgrnaEus verhaalt 

reeds, dat een enkel op het eiland Anaphe aangebragt paar 

eene zoo talrijke nakomelingschap naliet, dat de bewoners 

op het punt waren, haar het eiland geheel af te staan 

Toornsrort bevestigt deze daadzaken en bemerkt nog, dat hunne 

voortteling daar destijds zoo gunstig was, dat men tegenwoordig, 

omtrent Paschen, nog genoodzaakt is, de ecijeren bij duizenden 

te verstoren, uit vreeze, dat het wild den oogst geheel zoude 

vernietigen. De patrijzen waren te dien tijde het algemeene voed 

sel der eilanders, en terwijl men ze tot velerlei soepen en ge- 

bak benutte, voedde zich alles vele degen daarvan. Ook in Scio 

zou men zich bijna niet weten te vrijwaren tegen de menigte 

dezer vogelen en zou men hun alle vruchten moeten prijs geven, 

als men niet met geweld hunne voortplanting verhinderde, 
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kampen hadden, daar wij het thans voor moeijelijk en 

gevaarlijk achten , dezelve te paard mede te maken. Alleen 

de snelvoetige Grieken , welke het hardloopen voor een der 

grootste vereischten van den man hielden, en die daarin 

dan ook zoo ver gevorderd waren , dat zij dikwerf de paar- 

den in volhouden en snelheid overtroffen , konden het daarbij 

uithouden. Het liefst jaagde men op deze wijze de wilde zwij- 

nen en hoe gevaarlijk de jagt op deze dieren was , van wier 

toenmalige grootte en wildheid wij ons in het geheel geen 

denkbeeld kunnen maken en hetwelk toch vele reisbe- 

schrijvers heden nog overtuigend bewijzen, toonen ons de 

mythen van Hercules en Adonis. 

De honden waarvan men zich op de jagt bediende, waren 

van drieërlei rassen, zoo als uit verscheidene oude schrijvers, 

uit vele overblijfselen der beeldhouwkunst en uit verschil- 

lende namen, die men hun gaf , genoegzaam blijkt, namelijk 

windhonden , eigenlijke jagt-honden en vang-honden. 

Het beste ras van windhonden van de wereld behoort 

eigendommelijk aan Griekenland en den Levant. Het is het 

groote , witte, dunharige van het eiland Cyprus , dat bij 

eene ongelooflijke snelheid, duurzaamheid en eenen voor- 

treffelijken adem paart, en dikwijls de eigenschap bezit, van 

den voet te houden (1). 

Men kan als zeker aannemen , dat zij de snelste van alle 

viervoetige dieren der wereld zijn; want , de Heer pv Bors 

AlmÈ (in de 2e afl. van zijn werk : Description de Egypte) 

zegt ons, dat de Arabische Bedouinen er struisvogelen en 

Gazellen mede hitsten, en eris geen dier bekend, dat hem 

door snelheid ontkomt. De Turken bedienen zich van hen 

(1) Vergissen wij ons niet, dan heeft in latere tijden de Aarts- 

hertog, Karel of een ander Oostenrijkschen Vorst hem naar 

Duitschland en Hongarije overgebragt. Het ware wenschelijk 

hierover nadere inlichtingen te hebben. 
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uitsluitend voor de jagt , en meerdere ooggetuigen verhalen 

er ons bijna wonderen van. Waarschijnlijk zijn het deze hon- 

den, welke men op oude gesneden steenen afgebeeld vindt, 

als attributen der godin Diana. 

Genoegzaam verschillende van hen waren die honden, 

welke Acreon verscheurden ; dit waren de honden, welke 

tot zoeken en jagen op den voet gebruikt werden, en die 

uitmuntten door hunne wildheid; het zijn honden van 

zeer sterken bouw en zwaar behangen, dik en rood van 

haar, die de eigenschap hebben, niet aan de razernij of 

watervrees onderworpen te zijn. Zij bestaan nog, maar 

in eenen zeer verwilderden toestand in den Levant ; waar 

zij in groote troepen, zonder opzigt , rondzwerven. Ver- 

moedelijk stammen zij af uit Gallië, het eigenlijke vader- 

land der jagt- of par-force honden. Srrano verhaalt: dat 

jagthonden oudtijds voorwerpen van handel en uitvoer in Gallië 

geweest zijn. Arrianus, bijgenaamd Xenopnon de jonge, zegt , 

dat die honden, welke men uit Gallië trok, uitmuntend voor 

het opsporen en de jagt waren. Het ongeluk van Acreon 

laat zich gemakkelijk verklaren, als men bedenkt, dat het- 

zelfde nu nog een’ onvoorzigtigen jager bij de parforce-jagt 

konde gebeuren. 

De derde soort honden , welke men tot de jagt aanwendde, 

was een ras van zware, sterke hitshonden, welke schijnen af 

te stammen uit Indië. Heroporus berigt: dat Cyrus zulk 

eene menigte van deze honden had, dat vier groote Perzi- 

sche steden, in plaats van alle andere belasting, alleen 

deze honden moesten onderhouden. Prmmwus meende, dat deze 

honden de herten en reeën niet achtten en alleen voor oli- 

fanten en leeuwen konden gebezigd worden; van dit hon- 

denras ontdekt men nergens eenig spoor meer, en zij moe- 

ten wel door eene bijzondere afrigting tot zulke jagten ge- 

schikt geworden zijn. Varnrant bewijst voldoende , dat zelfs 
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de moedigste en sterkste hond uit den aard een afkeer heeft 

van leeuwen en tijgers; en wat zoude ook de grootste hond 

tegen den vleeschklomp van een’ olifant kunnen uitrigten , 

wiens huid zelfs voor den geweerkogel ondoordringbaar is? 

Maar niet slechts van de honden verwachtten de Grieken 

den buit der jagt, zij waren tevens de geoefendste boogschut- 

ters, welke men zich denken kan. Hoe onbegrijpelijk het 

ons ook moge toeschijnen, schoten zij zelfs het snelst 

vliegende wild in de vlugt. Deze kunst is ook in Azië nog 

niet geheel verloren gegaan, en verscheidene Tartarijsche 

volken bewaren haar nog. Zelfs in Perzië, waar het ge- 

bruik der vuurwapenen toch overbekend en algemeen inge- 

voerd is, schoot de te Tabris bevelvoerende prins Aggas 

Mirza elken vogel in de vlugt nog met de pijl ter neder. 

Hoe kunstig de Grieken netten, strikken, vallen en 

kuilen wisten aan te wenden om de wilde dieren te be- 

magtigen , zoude ons te ver heen voeren hier breeder te ont- 

wikkelen, te meer daar men het overige dienaangaande in 

de aangehaalde schriften kan nalezen. 

Dat de Grieken aan geene zorgvulcige behandeling der jagt 

konden denken , behoeft wel geen betoog. Men moest zich 

meer bepalen , de dieren binnen de behoorlijke grenzen te 

houden, dan wel om hunne vermeerdering te begunstigen 

en het nut, dat zij aanbrengen , te vergrooten. De Moza- 

ische wetgeving verleende ook eene zekere bescherming aan 

het wild, doordien zij zuigende en dragtige dieren als on- 

rein verklaarde en verbood deze te eten; bij de overige 

natiën vindt men destijds geen spoor van zoodanige voor- 

zorg. Wanneer de onbebouwde landen en _wildernissen 

aan het wild niet een moeijelijk te verstoren schuilplaats 

hadden blijven aanbieden , dan zoude de jagt spoedig heb- 

ben opgehouden, zoo als aan de grootendeels bebouwde 

kustlanden en om de steden het groot wild reeds zeldzamer 
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werd, weshalve de Grieksche jagtliefhebbers dikwijls bij 

jagtpartijen , voor vele weken, naar de gebergten en bosschen 

uittrokken, om hunnen hartstogt te bevredigen. Daartoe 

werd gewoonlijk de herfst- of wintertijd gekozen , omdat 

het wild dan het beste en de hitte dragelijker was. 

Jagtvalken hadden de Grieken en aanvankelijk de Romei- 

nen waarschijnlijk niet. Deze soort van Jagt schijnt ha- 

ren oorsprong verschuldigd aan Barbarije , of aan de binnen- 

landen des Levants, waar men ze beter konde uitoefenen , 

omdat de vlakten daartoe meer geschikt zijn , deels omdat 

in die streken het gebruik van paarden bij de jagt en in 

den oorlog het vroegste werd ingevoerd, gelijk de Turken 

haar dan ook thans nog zeer beminnen. 

Van de jagtwijze der Grieken schijnt die van andere 

gelijktijdige volken, weinig te hebben verschilt, weshalve 

wij onze lezers niet met herhalingen willen vermoeijen. Bij 

de Romeinen was de jagt ook nog, toen reeds eene 

ontzenuwende weelde onder die wereldbeheerschers zich 

verbreidde , en eene daaruit ontstane verwijfdheid algemeen 

werd, een vermaak , waaraan zij hartstogtelijk gehecht waren , 

hetgeen Horatius in zijne Oden genoeg aan het licht brengt. 

Toen Italië zoo zeer bebouwd was, dat het wild van de 

om de steden liggende landerijen moest ruimen, boden de 

in den omtrek van Rome zich bevindende moerassen van 

Ostia, als ook de Pontynsche , eene geschikte gelegenheid 

aan voor de jagt op wilde zwijnen, reeën, wolven , vossen 

en voornamelijk op waterwild, gelijk men daar, de wolven 

witgezonderd , tegenwoordig nog veel van deze diersoorten 

aantreft. Zeer goede jagtvelden vond men in de Appenijnen 

en in de Abruzen , waar zich ook gemzen ophielden, en 

waarheen de jonge rijke Romeinen dikwijls groote jagtpar- 

tijen maakten. Een buitengewoon rijken jagtbuit gaven de 

aan Italien’'s kusten gelegene eilanden , ten opzigte van de 
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kwarteljagt; dewijl deze vogelen, op hunne togten van het 

Noorden naar het Zuiden en omgekeerd, daar gewoonlijk 

een oponthoud of rustpunt maken. Het eiland Capria, 

niet ver van Napels, de schouwplaats der beruchte ver- 

makelijkheden van Tiperws, is in dit opzigt bijzonder be- 

roemd. De kwartel-jagt op dit eiland maakte een gedeelte 

uit van de inkomsten van den Aartsbisschop van Napels , 

welke haar den inwoners gewoonlijk, naar men meent, 

voor 20060 zilveren dukaten verpachtte, hoe wel de kwarte- 

len slechts een geringen prijs golden. Hieruit kan men lig- 

telijk afleiden, welk eene menigte daar moest gevangen 

worden. — Deze jagt is voor het overige niet vermoeijend , 

dewijl men ze, wegens hare vermoeidheid, meestal met 

stokken doodslaat. 

Onder alle natiën van den voortijd zijn de Galliërs , welke 

later een gedeelte des Romeinschen volks vormden, als de 

ijverigste jagers bekend; het kan dan ook niet ontkend 

worden , dat daar te lande, tot op de nieuwere tijden, en 

zelfs tot den tijd van Lopewiuk XIV, toen de ridderlijke 

geest der Franschen grootendeels verdwenen was, de jagt 

niet alleen de meest hartstogtelijke vereerders telde ‚ maar 

ook , dat zij met de meeste volmaaktheid beoefend werd , 

terwijl nu , hoewel men nog veel liefde voor de jagt be- 

toont, er toch bijna geen spoor van jagtwetenschap meer te 

vinden is. 

Hunne uitmuntende honden hebben wij straks reeds her- 

dacht, en dit alleen bewijst reeds, dat de Galliers de kunst 

van afrigten kenden en dat — naar een oud en waar spreek- 

woord: peen goed jager maakt een’ goeden hond, en een 

goede hond een’ goed jager” — zij dit inderdaad waren ; maar 

wij vinden nog meer bewijzen van hunne jagtkennis en hunne 

vereering van Diana. Zoo verhaalt Arrranus, dat reeds vroeg- 

tijdig bij hen het gebruik was ingevoerd, om van elk stuk 
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gedood wild eene kleine bijdrage te heffen, ten einde daar- 

van der Godin Diana een offerfeest te houden , waarbij 

de honden, welke zich het best gekweten hadden, met 

bloemen gekranst, geliefkoosd en openlijk vereerd werden. 

Caesar, in zijn Commentarium verhaalt, met welk eene 

passie zij aan de zoo gevaarvolle buffeljagt gehecht waren , 

en dat bij hen de waarde van den man alleen naar. zijne 

Jagtbekwaamheid werd afgmeten. 

De hoornen der buffels, welke zij doodden, werden van 

geslacht tot geslacht als kostbare zegeteekenen bewaard, en 

kij genoot zeker de meeste achting van het volk, die er 

het meest konde aantoonen. 

Hoe weinig deze passie is verloren gegaan, toen volken 

van Duitschen oorsprong Italië en Gallië overstroomden, die 

alleen den oorlog en de jagt hoogschatteden , zullen wij 

later gelegenheid hebben aan te toonen. 

Over DE JAGT DER GERMAANSCHE EN FRANKISCHE VOLKEN, TOT 

KaAreL DE GROOTE. 

Toen Duitschland het eerst aan de Romeinen , waaraan 

wij de eenige narigten onzer vaderen te danken hebben, 

bekend werd , was het naar hunne beschrijving , een groot on- 

afgebroken woud, hetwelk ongeveer het luchtgestel van Zweden 

en Noorwegen schijnt gehad te hebben, vol van moerassen 

en wildernissen , die slechts tot woon- en schuilplaatsen 

van wilde dieren geeigend schenen. Het is hoogst waar- 

schijnlijk , dat deze schilderingen, door werkelijke Italianen 

ontworpen en door soldaten afgemaald , die hetzij hun’ in- 

val verschonen of hunnen zege verbeffen wilden , terwijl 

zij de verwoesting en onvruchtbaarheid van den grond en 

alle schrikbeelden van een koud klimaat vermeerderden , zeer 

overdreven zijn, daar de oude duitschers niet slechts vee- 
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teelt, maar akkerbouw, en tot het tijdstip van het voórt= 

dringen der verschillende volken , overal vaste woonplaatsen 

hadden. Dit is echter zeker, dat bij eene slechts s hrale be- 

volking, onmetelijke streken lands met moerassen en bosch 

overdekt waren , ter schuilplaats strekkende aan eene tallooze 

menigte wilde dieren. Een natuurlijk gevolg daarvan was , 

dat de menigvuldige volken, die het bewoonden, grooten- 

deels jagers waren. Hoewel bezitters van kudden , lieten zij 

de zorg daarvan over aan hunne vrouwen en knechten, die 

afkomstig waren van de in den oorlog gemaakte gevangenen, 

even als van het verbouwen van eenigen haver en gerst, 

waarmede zij hunne geringe behoeften trachtten aan te vul- 

len, waarin de jagt niet geheel konde voorzien. De vrije 

Duitscher kende van zijn zeventiende of achttiende jaar af — 

tot zoolang werd hij als kind beschouwd — geene andere 

bezigheid , geen ander genot , dan oorlog of jagt ; ontbra- 

ken deze, dan gaf hij zich zorgeloos aan de rust en een 

goed leven over, zoo lang er voedingsmiddelen voorhanden 

waren. 

Een getrouw beeld van hen en hun land vinden wij he- 

den nog in Noord-Amerika bij de wilde jagtvolken. Wij 

zullen dit beeld bij alle volken terug vinden, die onder 

dezelfde omstandigheden leven, vermits gelijke oorzaken ge- 

lijke uitkomsten moeten voortbrengen. Aan zulke menschen 

is het verduren van bijna ondraaglijke vermoeijenissen eigen 

en tevens de trek naar eene ongestoorde rust en het onge- 

stoord genot van dezelve. Zij verdragen het gebrek aan 

voedsel, doch haken tevens naar het genot des overvloeds , 

stellen zich bloot aan voortdurende gevaren en verkrijgen 

daardoor eenen onoverwinbaren moed. Het ongebonden 

zwerven in de bosschen bevordert liefde voor de vrijheid en 

haat van allen dwang, die slechts met het leven eindi- 

gen. — Dit was het geval bij de oude Duitschers, even 

31 
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als bij de eerste geslachten van Noord-Amerika, welks 

volk ten onder gaat, als het van deze vrijheid moest 

afzien ; die vrijheid boven alles beminnende, wilde ook de 

Duitscher zelfs door geen’ zweem van dwang zich een 

gemak koopen, hetwelk hij evenzeer verachtte als hij het voor 

het bewijs van een vrouwelijk gemoed hield, voor eeu’ 

gevaarloozen, vervelenden arbeid. Het rondzwerven in de 

onmetelijkste wouden was onafsgheidbaar van zijn geluk en 

op het mos onder zijnen eik genoot hij eene wellust, die 

de rustbedden der verwijfde Romeinen hem niet vermogten 

aan te bieden. 

Hoe groot deze bosschen in Duitschland waren , kunnen 

wij daaruit afleiden, dat Carsan aan het Hartzwald (Silva 

hercynia) eene lengte van zestig en eene breedte van negen 

dagreizen toekent, hetwelk, naar eene gemiddelde bereke- 

ning, meer dan 5000 kwadraatmijlen bedraagt. Zij moesten 

derhalve wel het grootste gedeelte van het noordelijke 

Duitschland bedekken. Pumvs zegt, dat de eik geheel 

Duitschland bedekte, ofschoon de bosschen van zuidelijk 

Duitschland meestendeels uit dennen bestonden. 

De zich in deze bosschen bevindende dieren en die een 

voorwerp van jagt uitmaakten, bestonden in awêrossen , 

elanden, herten, reeën, gemzen , steenbokken , zwijnen , bee- 

ren, wolven, dassen , bevers, vossen , marters, wilde katten, 

otters , hazen , konijnen en cekhorens. Aan gevogelte waren er 

auêrhoenders , korhoenders , hazelhoenders , kraanvogels , ooije- 

vaars , zwanen, ganzen, eenden, snippen en duiven en overi- 

gens alle vogelen voorhanden , die aan eene boschrijke , 

onbebouwde streek, en aan een nat, koud luchtgestel de 

voorkeur geven. Van de roofvogelen zullen wij nader 

spreken. 

In het Hartzwald moet zich een vogel hebben opgehou- 

den , wiens vederen zoo glanzend en schitterend waren , 
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dat hij den reizenden des nachts tot lantaarn diende. Wij 

willen het onze lezers overlaten te beslissen, of een onzer 

hedendaagsche vogelen daaronder begrepen kuane worden, 

dan of de licht-drager van de West-Indische eilanden (een 

nacht-vlinder) zich welligt in het Hercijnische woudopgehou- 

den. hebbe en tot dit verdichtsel aanleiding gegeven heeft. 

De oude bewoners van Duitschland , die van een’ zuiver 

Germaanschen oorsprong waren, kesden als wapens op de 

jagt en in den oorlog slechts de lans, de werpspies , het 

zwaard en den dolk; bogen en pijlen waren hun niet bekend, 

en zij leerden deze wapens eerst van de Romeinen , Hun- 

nen, Avaren en Tartaren, volken van Aziatischen oorsprong, 

kennen en gebruiken. Ook van netten, tot het vangen van 

dieren, vinden wij bij hen eerst in de VIde eeuw , toen 

zij met de meer beschaafde natiën bekend geworden waren, 

eenige sporen , even als derzelver gebruik, tot het inslui- 

ten van geheele districten, eerst in de IXde eeuw tot stand 

kwam. 

De jagt, die hun toch het grootste gedeelte hunner le- 

vensbehoeften, voedsel en kleeding gaf, moet derhalve zeer 

bezwaarlijk en moeitevol geweest zijn. Wij zullen hetgeen 

hiervan kan gevonden worden , bij de behandeling van iedere 

diersoort afzonderlijk aanvoeren. 

Tot den tijd van het leenstelsel, d. í. toen de volken 

ongestoord in het bezit hunuer oorspronkelijke woonplaatsen 

waren, was de jagt elken vrijen mensch geoorloofd , en de 

jagtgrenzen voor een ieder door de landgrenzen gevormd , 

die gewoonlijk in een riviertje , bergrug , moeras of bosch 

bestonden en zeker niet zoo bepaald afgemeten waren als 

thans. Het leenstelsel had als eenen onveranderlijken grond- 

regel vastgesteld , dat de Vorst (veroveraar) eigenaar was 

van het geheele land, terwijl deze alle de overgeblevene 

bewoners in zijne verovering als verkregene slaven be- 
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schouwde. Als belooning voor de daarbij bewezene diensten 

begiftigde kij zijne dienstpligtigen en dapperste strijders 

met eenige gronden , om hen hierdoor des te meer aan de 

verdediging der veroverde landen te hechten , terwijl deze we- 

derom kleinere gedeelten, dikwijls als achterleenen , aan hunne 

onderhoorigen uitdeelden. Alle deze bezittingen kwamen in 

het begin , na den dood des leenhouders, telkens terug in 

handen van den leenheer , tot dat zij aanvankelijk op de 

zonen overerfden , en later , als erfgoed onafhankelijk eigen- 

dom geworden, ieder spoor van leenpligtigheid verloren. 

Van deze grondregels uitgaande , stond het den Vorst vrij , 

datgene voor zich terug te houden, wat hem beviel, evenzoo 

als dit thans het geval is met iemand, die eenig grondstuk 

splitst. En daar de jagt bijna het meest geachte goed van állen 

was, zoo gebeurde het dikwijls, dat de Vorsten, of ook groote 

vasallen en leenmannen, op de beleende gronden zich het 

jagt-regt voorbehielden; op welke wijze de jagt in de middel- 

eeuwen bijna door geheel Europa, zooals het toenmaals be- 

kend was, d. i. Duitschland, Frankrijk , Engeland, Zwe- 

den, Italië en Spanje, tot een koninklijk regt (Regaal) ge- 

worden was. Het eerste spoor daarvan , dat de jagt den 

Vorsten voorbehouden werd , vinden wij bij den Franki- 

schen geschiedschrijver Grreormus van Tours, volgens wien 

Gunrram , koning van Bourgondië, eenige zijner hovelingen 

liet teregtstellen, die zonder zijne toestemming een auêros 

gejaagd hadden. Hoe zeer dit regt later in eene vreese- 

lijke barbaarschheid ontaardde , zullen wij dikwerf gelegen- 

heid hebben nader op te merken. 

Wij willen nu de jagt der enkele diersoorten beschouwen, 

en met den auëros, als het toenmaals meest geschatte dier, 

beginnen. Zij werden evenzeer daarom hooggeschat, dewijl 

men hun wildbraad achtte en zij den grootsten jagtbuit op- 

leverden, als omdat hunne jagt den grootsten moed, bedreven- 
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heiden tegenwoordigheid van geest vorderde. De hooge ach- 

ting, welke zij genoten , bewijst ons niet slechts het boven aan- 

gehaalde voorbeeld, maar ook de waarde, op welke men 

hunne hoornen schattede. Het waren, even als de hoofdhuiden 

bij de Indianen, de grootste zegeleekenen, welke van de va- 

ders zorgvuldig op de kinderen overerfden, en men gebruikte 
dezelve zoowel tot drink- als jagthoorns; gelijk dan ook 

de vorm dezer laatsten naar dezelve gekozen werd. De 
Angel-Saksische koning Witlas van Mercia vermaakte zijn’ 

drinkhoorn, uit den hoorn van een’ door hem gevelden 

auêros gemaakt , aan het klooster, opdat de monniken op 

zijne gezondheid daaruit zouden drinken. Thans nog wor- 

den zulke met zilver beslagen hoorns hier en daar als zeld- 

zame oudheden bewaard. 

De jagt van dit sterk en gevaarlijk dier , hetwelk den ja- 

ger dikwijls zelf aanviel als het hem in ‘t oog kreeg , was 

met niet weinig gevaren verbonden, en juist deze omstandigheid 

verhief haar tot den grootsten hartstogt. Dit gevaar te ver- 

achten was dikwijls een punt van eer, en de strijd met 

deze dieren, welke de wildheid van den Afrikaanschen buf- 

fel met eene verschrikkelijke kracht en ongelooflijke snel- 

heid vereenigden, man voor man, met zwaard, dolk of lans 

te voeren , was de hoogste roem , welken een jager konde 

verwerven , die hem dikwerf de waardigheid van aan- 

voerder van zijnen stam verwierf. Dikwijls trachtte men 

die gevaren eerder te vermeerderen dan te verminderen. 

Zoo verbood Freperak , koning der West-Gothen , het hoornge- 

schal en gejuich bij de jagt, omdat daardoor het wild ver- 

schrikt en in verwarring gebragt, daarentegen de moed van men- 

schen en honden ontvlamd werd. 

Dikwijls ving men de auêros ook in met riet overdekte 

kuilen, waarin men sterke spitse palen sloeg. — Eene 

andere wijze van jagen op beeren , elanden en herten 
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toegepast, was dezelfde, die men nog in dezen tijd in 

Oost-Indië bezigt, om de wilde olifanten te vangen. Deze 

wijze bestond daarin, dat men een wijfjes kalf, in hare 

vroegste jeugd, trachtte te bemagtigen, opbragt en ge- 

heel temde, tevens echter zoo afrigtte, dat het eenen 

zekeren roep volgde en ook dan, wanneer het alleen in 

de bosschen ging, op eene bepaalde plaats terug kwam. 

Men bewerkte dit alleen door het dier dikwijls zout aan te 

bieden , hetwelk eene lievelingskost voor hen is. Had men 

zijn doel ten aanzien der temming geheel bereikt, dan 

werd in die streek, waar zich buffels ophielden, eene digte 

plaats met sterke palissaden omgeven , — eenigzins overeen- 

kemende met een zwijnenpark — waarin men dan zijne 

pleeglinge een’ tijd lang liet weiden. Wierd het dier togtig , 

dan liet men het vrij in de bosschen loopen, van waar het 

ter bevrediging van deszelfs aandrift een’ wilden auêros me- 

debragt, om hem als gevangene aan den loerenden jager in 

de omheinde plaats te leveren. Zulke lokdieren hadden 

natuurlijk eene zeer groote waarde. 

Omtrent de Vde en VIde eeuw begon men de auêrossen 

met jagthonden op te sporen, die alleen daartoe werden 

afgerigt, en met vanghonden te hitsen, alsmede dezelve 

parforee te jagen. Men bezigde hiertoe; zooals men uit 

de oud-duitsche wetten kan afleiden , leid, speur en hits- 

honden , waarvan de eerste de schuilplaatsen aanwezen, met 

de tweede gejaagd, en wanneer het dier zich verdedigde , 

met de laatsten aangehitst werd. Men stelde op deze hon- 

den , maar bijzonder op de leidhonden , zeer grooten prijs , 

zoodat b. v., naar de oud-duitsche wetten, zulk een hond, 

als hij ontstolen was, met twaalf Solidos of goudstukken 

moest vergoed worden, terwijl eene koe slechts ééne gulden 

kostte, en men voor 45 Solidos zooveel neuzen kon afsnij- 

den , als men wilde, ja zelfs vroeger een slaaf niet meer 
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dan cen middelmatig vat jonge wijn opbragt, en een dienst- 

knecht met 55 Solidos vergoed werd. Nemen wij de koe 

als maatstaf (daar de prijs van menschen en neuzen wissel- 

vallig is, dewijl vooral de laatsten in de latere en nieuw 

ste tijden ongemeen in onwaarde zijn geraakt) es schatten 

wij haar op 50 gulden, als een’ middelprijs ‚dan zoude een 

leidhond thans 600 moeten kosten ! 

Wij bezitten de beschrijving eener jagt van den Franki- 

schen koning Childebert ( overleden 558 jaren na Chr.) 

op dit dier, welke hier, met de eigen woorden van onzen 

Franschen zegsman , zonder dat hij er de bron van aan- 

wijst, eene plaats moge vinden. 

„Onder koning Childebert ontdekte men ín het woud cen 

buitengewoon wild dier: het was een buffelos, die zich 

in zijne schuilplaats ophield. De koning, zeer tevreden met 

deze ontdekking , beval zijne jagers voor den volgenden dag 

alle noodige toebereidselen te maken, de honden aan te 

wakkeren, en zich overvloedig van wapens, bogen en pijlen 

te voorzien. Het morgenrood was nog niet aangebroken toen 

zich reeds eene afdeeling jagers naar het kreupelbosch 

begaf. Naauwelijks kon men de voorwerpen onderscheiden , 

of een ieder gaf zich maeite, het dier uit te speuren en 

aan te wijzen, hetwelk eindelijk gelukte” Het opzoeken, 

op de been brengen en aanjagen wordt naauwkeurig ver- 

meld, op dezelfde wijze als men zich thans nog bij de 

parforce jagt uitdrukt. 

Uit hetgeen wij tot hiertoe vermeld hebben , zullen onze 

lezers gemakkelijk kunnen afleiden, dat de auêros in 

Duitschland niet veelvuldig voorkwam, en dat hij reeds 

omtrent den tijd van Cumisrus geboorte onder de zeld- 

zame dieren moet gerangschikt zijn. Het is mogelijk, dat 

hij in bet groote Hatz, Bühlner en Schwarzwald langer 

hestaan heeft ; maar het spoor zijner jagt verliest zich met 



44 

de keizers van den Karolingischen stam, alzoo in de 

tiende eeuw. 

Na de auêros was de eland, elo of schelo genoemd, het 

belangrijkste dier voor de jagt. Zij waren menigvuidiger en 

hielden zich ook langer in Duitschland „alwaar men overal 

sporen van hun aanzijn vindt tot aan de uitvinding van het 

buskruid; terwijl zij nu alleen tot Pruissen beperkt zijn, 

waar men voor het instandhouden dezer diersoort eene 

prijsselijke zorg betoont. Nog in het jaar 945 moeten zij 

in de Rijn-landen, eene toenmaals reeds zeer bebouwde 

streek, niet zeldzaam geweest zijn , zoo als wij althans uit 

oude oirkonden zien , waarin Orrol derzelver jagt verbiedt , 

even als Henprik ÏÌ, in 4006, en Koennaan ll, in 1025, 

dit verbod herhaalden. 

De eland leeft. gaarne in veenachtige streeken , die in 

den zomer weinig toegankelijk zijn, en destijds meer in 

Duitschland moesten gevonden worden dan nu, daar thans 

de wateren niet opgehouden en ontelbare kanalen en vaar- 

ten gegraven zijn, om dezelve te doen afvloeijen. Deze 

Jast was daarom ook meer tot den winter beperkt. In den 

zomer werden aân de boorden der ontoegankelijke moeras- 

sen, welke den eland ten schuilplaats dienden, zout-plekken 

gemaakt , waaraan dit dier gaarne likt en waarbij men het 

dan op den aanstand nedervelde.- Trof men soms een sterk 

wissel-spoor aan , b. v. van het eene moeras tot het 

andere, dan stelde men een lang hoog schutsel , met eenige 

openingen , waar in bedekte kuilen het zorgelooze dier ver- 

beidden, even gelijk men thans nog wolfskuilen aanlegt ; 

hetgeen men uit verscheidene plaatsen van overgeblevene 

jegt-wetten kan opmaken. „De voornaamste jagt op dit dier 

was evenwel des winters, als de moerassen bevroren wa- 

ren, en het meest opleverende , als, naar eene gemeen- 

zame spreekwijze , het noch hield noch doorbrak , zoa- 
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dat de honden en ook wel jagers over het dunne ijs kon 
den loopen, waar de zware eland echter doorviel. He: 
eenmaal opgestoten dier was dan telkens zonder genade 
verloren. Men kan zich voorstellen ‚ met welk een ver- 
langen men dat tijdstip te gemoet zag. Ook in de diepe 
sneeuw, als dezelve eene ijskorst had, die wel de honden 
maar niet den eland droeg, dan werd hij dikwijls met 
sneeuwschoenen nagejaagd. — De neus en dikke lippen 
waren, even als thans, de grootste lekkernij. Het wild- 
braad werd, hoewel niet malsch zijnde, toch zeer hoog 
geschat, en de huid had als eene geliefkoosde bekleeding der 
Duitschers mede groote waarde. 

(wordt vervolgd). 

DDL 

ALTIJD MEESTER BOVEN MEESTER, 

(Gevolgd naar het Hoogduitsch van C. E. DrezeL). 

TT OD m_ 

In een avondgezelschap kwam, onder afwisselenden kout 3 
het gesprek op de kunst van buikspreken en, bij het ver- 
halen van verschillende wonderbaarlijke gebeurtenissen met 
buiksprekers voorgevallen , ontstond er eindelijk een wed- 
strijd om de meest ongeloofelijke zaken van verschillende 
kunstenaars in het vak te verhalen, en werden eindelijk 
de tastbaarste leugens omtrent dit onderwerp opgedischt. 

Ken oude Nimnon, wien dit onuitputtelijk gebluf begon 
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te vervelen, nam het besluit een einde aan de zaak 

te maken, en ving, toen hij gelegenheid zag om aan het 

woord te komen, aldus aan: »Ik beken, dat al hetgeen hier 

van de verschillende graden van buikspreken en vooral van 

de kunst om allerlei geluiden van onderscheidene plaatsen , 

zelfs op groote afstanden, te doen hooren, verhaald is, 

zoo hoogstwonderbaarlijk schijnt , dat het vermoeden van 

overdrijving ligtelijk zoude ontstaan, indien mij niet een 

voorbeeld bekend ware, bij hetwelk, alles wat ik gehoord 

heb, slechts kinderwerk is en dat al het overige verre over- 

treft. — Mij is, namelijk, een jager bekend, welke het 

door langdurige oefening in de buikspraak zóó ongeloofelijk 

ver gebragt heeft , dat hij om eene drijfjagt in een groot 

bosch te houden, slechts alléén uitgaat. — Hij plaatst zich 

dan op den besten post en doet het geluid der drijvers en 

van aanslaande honden , aan het ander einde van het bosch 

ontstaan , terwijl hij op de onbezet geblevene posten van 

tijd tot tijd een hoesten, niezen of scharrelen met de voe- 

ten doet hooren. — Ja, hij heeft het zóó verre in zijne 

kunst gebragt, dat hij zelfs de zoogenaamde schrikschoten , 

welke gewoonlijk bij den aanvang eener drijfjagt gedaan 

worden , volkomen weet na te bootsen, — Het spreekt wel 

van zelve, dat hierdoor al het wild, dat zich in het bosch 

bevindt, op de been raakt en genoodzaakt wordt op den 

door hem bezetten post aan te loopen ; zoodat het hem op 

deze wijze nimmer mist eene goede jagt te maken , terwijl 

hij bovendien de kosten bespaart, welke het onderhoud der 

honden en de belooning der drijvers zouden veroorzaken.” 

De oude heer had zijn doel bereikt: de verhalers zwegen 

verbluft stil en het gesprek nam eene andere wending. 

Ge PE 



DE GEESTELIJKE JAGT VAN EEN 

CHRISTEN. 

(Uit v. Wisnoreen’s Weidmanns Feierabeuder.) 

O5 

Zoo is eene hoogst originele , gedrukte lijkrede getiteld, 

welke een voormalig Hofprediker te Cassel, genaamd Vic- 

Tor, in het jaar 1679 bij het graf van den opperjagermees- 

ter v. SpieceL gehouden heeft. Zij is zoo stichtelijk , dat ik 

de verzoeking niet konde .weêrstaan, eenige harer pateti- 

sche plaatsen aan te halen en ook hier der vergetelheid te 

ontrukken. — De hooggeleerde redenaar , begint op de vol- 

gende wijze : 

Aandachtige , treurende en bedroefde harten ! 

«Muijlet gij dennen, dewijle de Cederen ve 

vallen zijn’. 

Met deze zeer aanmerkelijke woorden wendt zich de pro- 

feet Zacharias, in den naam Gods, tot het Joodsche volk , 

Zacu. XI, v. 2. Door de ceders verstaat hij de grooten 

en magtigen dezer aarde, die zich als ceders ver boven 

de andere boomen verheffen en als het ware eene schaduw 

daar over werpen ; door dennen echter , eenvoudige en geringe 

lieden , welke niet zoo hoog reiken, noch zoo veel geacht 

worden als de grooten en magtigen, en wil alzoo , dat een- 

voudige en geringe den dood van grooten en magtigen zul- 

len beklagen en beweenen. De zuilen beven als God de kan 
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piteelen met zijne slagen beroert ; Amos IX, v. 4. Legt hij 

de bijl aan zulke hooge en groote boomen, dan moeten zich 

daarom ook de geringe takken bewegen. Want, geschiedt 

dit aan het groene hout, wat zal er dan aan het dorre 

geschieden? (Luc, XXIII. v. 51). Als de ceders omgehou- 

wen worden, hoe zouden dan de dennen kunnen ver- 

schoond blijven ? 

Wij kunnen echter ook door ceders gezonden en sterken 

verstaan, omdat cederhout de eigenschap bezit, dat het 

noch verrotten kan , noch wormstekig wordt ; door dennen, 

zieken en zwakken , die den dood steeds in een’ aarden 

vat met zich dragen. (Il Kon. IV. v. 40). Vallen dezen , 

dan hebben genen billijke reden tot weenen , ja, zich wel 

te wachten. Omdat hunne zwakheid de magt des doods we- 

derstaat , waarvoor de sterksten zelfs moeten onderdoen. 

Wierp de dood een’ grooten Goliath ter neder, een kleine 

David zal hem gewis niet overwinnen. Velt hij een’ sterken 

Simson, een zwakke Lazarus zal niet tegen hem opgewassen 

zijn. 

Zulk een ceder is dezer dagen in den persoon van wijlen 

den HoogWelGeboren enz. door de doods-bijl omgehouwen , 

naardien hij, niettegenstaande zijn tot hiertoe door Gods 

goedheid gegeven gezond en. sterk ligchaamsgestel, on- 

verwacht weggenomen is en alzoo dezen dennen oorzaak 

geeft tot weenen, en ook voor zijne overgeblevenen het 

treuren heeft overgelaten , enz. 

De woorden , welke wij ons bij die gelegenheid ter over- 

weging hebben voorgesteld, zijn beschreven Philipp. lil. v‚ 12. 

»Iek jage daar nae , oock of ick het grijpen mochle”’, enz. 

UITLEGGING. * 

Er bestaan vele en verschillende verklaringen van Mozes 

woorden over Nimrod, van wien hij zegt, dat hij »een 

geweldig jager voor den Heer geweest is”, en dat daarvan het 
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spreekwoord is ontstaan : het is een geweldig jager voor der: 

Heer, even als Nimrod. Sommigen meenen, dat hier gespro- 

ken werd van eene eigenlijke , anderen van eene oneigenlijke 

jagt; eenigen beschouwen het tot een’ roem van Nim- 

rod , anderen tot smaad. Doch weinigen zijn er, die het 

opvatten , als van eene eigenlijke jagt , maar noch minder , 

die het den grooten Nimrod als roem of zege aanmerken , 

en het daarvoor houden, dat hij hierom een geweldig jager 

voor den Heer werd genoemd, omdat hij het gevangene wild 

den Heer ten offer zou gebragt hebben. De meeste uit- 

leggers zijn het hierin eens, dat deze jagertitel, om het 

even of hij eigenlijk of oneigenlijk zij, aan Nimrod als een 

blaam is toegevoegd ; ja, eenigen gaan zelfs zóó ver, dat zij 

in betrekking tot Nimrod, de jagt voor eene onbillijke , 

zondige en gruwelijke oefening verklaren ; daarom zegt 

iemand, als hij een jager wil beschrijven: »dat hij een beest 

is, op een beest zittende , met een beest aan de hand, andere 

beesten vervolgende’; terwijl een ander zegt : »dat de jager is 

een geesel der boeren „ bederver van de zegeningen Gods en een 

gezel der dieren, van welke hij bloot en alleen door de men- 

schelijke gelaatstrekken, als hij er nog behouden heeft, onderschei- 

den wordt". f 

Het is zeker niet te ontkennen, dat hare beoefening vol 

gevaren , ook dikwijls met zonden gepaart gaat. Hoe velen 

hebben , om een wild dier te vangen, hunne gezondheid, ja 

ligchaam en leven verloren! Hoe velen hebben hunne hooge 

en gewigtige betrekkingen, door God hun toevertrouwd , 

aan den spijker gehangen, om zich aan deze gevaarlijke 

oefening over te geven. Liever Goden der bergen dan der 

vlakten willen zijn! (L Kon. XX. v. 23). Meer getracht 

geweldige jagers als Nimrod, dan goede regenten als Sa- 

lomon te worden! Welk een overlast, schade en ellende 

veroofzaakt dezer weinige lieden verlustiging aan de arme 
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landlieden , die niet minder dan zij Gods evenbeeld , en in 

zijne oogen dikwijls waardiger dan de grootste monarchen 

zijn! Ja, hoe dikwijls wordt datgene aan groote jagten ver- 

spild, waarmeê vele armen konden gevoed en gekleed, 

of kerken en scholen konden gebouwd of onderhouden worden ! 

Maar desniettegenstaande is deze oefening in zich zelve 

niet zondig noch in Gods woord verboden. Veeleer heeft 

God zelf den jagers eene eigene wet gegeven , dat, als zij 

een dier of vogel vangen op de jagt, als zij het eten, zij 

het bloed vergieten en met aarde zouden bedekken. 

(Lev. XVIL. v. 43). Voorzeker zoude de vrome Isaäk zijn’ 

broeder Ezau geen vervloekt middel aan de hand doen, om 

zijnen zegen te verwerven, daar lij hem toch beval, een 

stuk wild te vangen. (Genes. XXVII. 5. 4). De Schriftuur be- 

schimpt Simson niet, om dat hij een leeuw vernield had , noch 

David daarom, dut hij een leeuw cn een beer nedervelde. En 

hoe zou het mogelijk zijn, dat aan Salomon zonder jagen, 

zoo veel herten, reeën en gemzen voor zijne hofhouding 

konden bezorgd worden (IL. Kox. 4. 25). 

Maar hoe het ook zij, dit is zeker, dat hier meer op het 

jagen van menschen dan van dieren wordt gedoeld. Wij 

kunnen wel aannemen , dat Nimrod den grond tot zijne ruw- 

heid heeft gelegd bij het najagen van dieren, doch hij heeft 

het daarbij niet gelaten , maar zijne tirannie ook tegen de 

menschen gekeerd; sedert is hij de eerste geweest, die naar 

de monarchie en heerschappij streefde, die mensehen vervolgd, 

onderdrukt en gedood heeft. Hierdoor ontstond het spreek- 

woord , hetwelk van eenen tiran gezegd werd: dat hij een 

geweldig jager voor den Heer was, als Nimrod. Ja , hieruit 

vloeit voort, dat de Schriftuur de onderdrukkers met de ja- 

gers vergelijkt ; want, zoo spreekt de profeet : »Zie ik wil 

jagers zenden, die u zullen vangen, op alle bergen, op alle 

heuvelen, tot in alle rotsspleten (Jes. XVI. 16.) en nogmaals : 
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»Mijne vijanden hebben mij gedreven als een vogel, zonder 

eenige oorzaak”, (Kr. Jen. III. 52.) Ja, de Schriftuur ver- 

gelijkt den duivel zelfs bij den jager, als David God looft , 

van dat hij Hem van de strikken des jagers gered heeft. 

(Ps. LXXXXI. 5.) 

Wat heeft echter Nimrod, die geweldige jager , nu be- 

jaagd ? Het is waar , eenigen roem bij de menschen, ook 

goederen en magt, maar bij God, toorn en verwerping , 

voor hemzelven de hel en verdoemenis. En bovendien heeft 

hij hier alles moeten achterlaten, daar hij in de netten des 

doods verstrikt en gevangen werd. 

Tot een veel betere jagt zijn de kinderen Gods bestemd ; 

wie dezen aanhangt, wendt geene vergeefsche moeite aan , 

maar bejaagt eindelijk de eeuwige zaligheid. Om van deze 

jagt te spreken, zal ons het voormalig ambts- beroep van 

onzen zaligen christ-adelijken medebroeder en van den groo- 

ten Apostel genoegzaam onderrigtende voorbeelden geven, als 

hij spreekt: Ik jaag daar na, of ik het ook grijpen 

mogte, enz. 

De Apostel bedoelt met het woord jagen en de groote 

moeite, welke men in dezen arbeid aanwendt, én even 

zeer ook de vreugde, waarmede men denzelven verrigt. 

Wij weten, dat jagen vlijt en inspanning vordert. Hoe het 

vee (1) moet opgespoord, de bosschen doorkruist en de 

woede der dieren onder de grootste gevaren moet weder- 

staan worden; hoe de jager honger en dorst, het gemis 

van slaap en rust moet verduren ; hoeveel onkosten moeten 

aangewend , de gezondheid gewaagd , ja zelfs ligchaam en 

ziel in het hoogste gevaar gesteld worden. Voorzeker , als 

het genoegen en de begeerte zulke groote moeiten en ar- 

(1) De uitdrukking »ich, in het oorspronkelijk , duidt ge- 
noegzaam de minachting aan, welke de kanse!redenaar voor het 
edele wild koesterde. Kepe 
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beid uiet eenigzins vergoedde, dan zouden wel zeer weint- 

gen zulk eene armzalige en bezwaarlijke oefening aanhangen. 

Zoo is het ook gesteld met den Hemel en de Zaligheid , 

welke men niet dan met de grootste moeite zal verkrijgen. 

Maar dit najagen alléén is regt nuttig en geeft de echte , 

ware verlustiging. 

Welk een akelig pleizier is het , bij regen en sneeuw, 

in koû en hitte, bij dag en bij nacht , onder honger en dorst, 

over berg en dal, met ziel en ligchaamsgevaar, een stuk 

wild te vervolgen? Wie moet van dezen last wel niet zeg- 

gen, wat Salomon eens zeide van het lagchen in het alge- 

meen: gij zijt zot! (Eeen. IL. 2.). Als niet de menschelijke 

verbeelding deze oefening eenen lust toeschreef , zij zoude 

dien waarlijk niet bezitten. Gok zij die andere dingen na- 

jagen , hebben ook zij geene groote onrust, bekommering , 

en harteleed ! Wie de wereldsche rijkdommen en wellust 

najaagt , door hoevele zorgen wordt diens harte niet veront- 

rust en zijne ziel gekweld ! En alzoo is dat alles wel ijdel 

en meeijelijk? — Maar ach! hoe vergenoegd is de ziel, die 

de zaligheid najaagt enz. 

Welnu, daar de Christ-adelijke medebroeder ongetwijfeld 

deze geestelijke der ligchamelijke jagt heeft bijgevoegd en 

tevens gestreefd heeft, de zaligheid na te jagen , zoo zullen 

wij hopen, dat hij dezelve gelukkig bereikt heeft. enz. 

Genoeg — hoe zigtbaar het is, dat zijn HoogEerw. de 

heer Hofprediker , den groenrok niet van harte genegen 

was , toch gelukte het zijner pastorale slimheid , voor den 

verstorven _Christ-adelijken medebroeder, niettegenstaande 

zijn hoogst verdacht Nimrods-beroep , nog een plaatsje daar 

boven open te vinden ! 

sn ® —__ ® bc mnnnnssd 



PROSVE EENER KORTE GESCHIEDENIS 
DER JAGT EN JAGTKUNDE, TOT DE 
UITVINDING VAN HET BUSKRUID. 

( Vervolg.) 

OR 

Het hert genoot bij de oude Duitschers nog niet de eer , 

de koning van het wild te zijn, welke hetzelve eerst in later 

tijd ten deel viel. Zelfs aan den beer, dien men als een 

meer nuttig dier aanmerkte, gaf men de voorkeur boven 

het hert, dat nog niet zoo menigvuldig voorkwam , dan 

later toen het de velden der verhongerende boeren kwam 

verwoesten, hetwelk , bij de menigte van roofdieren, en om- 

dat de oude Duitschers geen’ gesloten jagttijd kenden en geen 

onderscheid maakten tusschen een hert of hinde, wel niet 

anders het geval kon zijn. Minder schuw dan de auêros 

of eland , minder bevreesd voor het toenemen der bevol- 

king, zoo als de beer, bleef het hert, toen de kul- 

tuur der landerijen toenam , terwijl de eersten zich terugtrok- 

ken, en nu eerst werd hetzelve als het fraaiste , edelste en 

grootste van alle jaagbare dieren , in zijne thans nog onbe- 

stredene waarde erkend. In Frankrijk, d.i. in de aan gene 

zijde van Rheims gelegene landen, werd het vroeger geacht, dan 

ia Duitschland , waar de genoemde dieren zich langer ophiel- 

den ; immers wij vinden reeds, dat de koningen van den 

Merovingiaanschen stam, als lijkkleed eene hertenhuid kre- 

gen, »omdat aan vorsten alleen het regt toekwam , het edele 

hert te dooden.” 
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Om niet in herhalingen te komen , willen wij slechts de 

bijzondere wijzen van jagen bij iedere diersoort opteekenen en 

vermelden , en daarom hier slechts spreken over de uitmun- 

tende geschiktheid der oude Duitschers, om het hert in den 

bronstijd door den hertenroep tot zich te lokken , waarbij 

men zich in eene hertenhuid wikkelde en zich zorgvuldig 

tegen den fijnen reuk der herten verzorgde. Dit geschied- 

de, even als meer andere jagten , slechts bij nacht , wes- 

halve men ook de maan als schuts-godin der jagt vereerde ; 

het is niet bekend, of deze vereering uit de mythologie 

der Romeinen in het Germaansche heidendom 1s overgegaan, 

dan wel of zij hetzelve oorspronkelijk eigen was. Gelijke 

oorzaken moeten, zoo als wij reeds zeiden, intusschen 

altijd dezelfde werkingen hebben, en het kan derhalve lig- 

telijk een echt Germaansch gebruik zijn geweest, bij de 

eerste nieuwe maan voor Egidi, (hoe de ouden dit tijdperk 

bestempelden is niet bekend) aan bijzonder daartoe be- 

stemde boomen, een’ hertekop van gewei voorzien op te 

hangen en te offeren. 

Onder alle dieren werd, ook bij de Germaansche volken, 

het hert het vroegste met honden en te paard zoo lang ge- 

jaagd, tot het ingehaald en gedood kon worden, hetwelk 

volkomen onze hedendaagsche par-force-jagt is. Reeds om- 

trent het jaar 400 na Cnrsrus, volgens Armonmus, joeg 

de Frankische koning Krovis met zijn gevolg een hert, 

par-force , hetgeen de oorzaak werd van zijne zege over de 

Gothen , onder Aramic. In Gallië was deze jagt reeds vroe- 

ger in gebruik geweest en, men kan het zeggen , tot eene 

groote volkomenheid gebragt, terwijl de Franken, bij de 

verovering van dat land, zich met eene zekere drift aan 

dit vermaak, dat hen zoo zeer beviel , overgaven. Van 

daar kwam zij, vooral onder Kaner pr GROOTE , naar Duitsch- 

land en kreeg allengskens de overhand, hoe meer zij uit- 



485 

voerbaar werd door de uitroeijing der bosschen en de 

toenemende kultuur der landerijen , tot dat zij ten laatste alle 

andere wijze van bhertenjagen verdrong en wel te eerder, 

toen later meer het jagtvermaak dan de jagtbuit bekoorde , 

en het voor eene schande werd gehouden, een stuk wild 

door vallen , kuilen , strikken, ja zelfs door verborgen loe- 

ren te dooden. Toen Duitschland aan de Romeinen bekend 

werd, gebruikte de Duitschers over het geheel geene paar- 

den bij de jagt, en Tacrrus, even als Caesar, vermeent , 

dat de duitsche paarden te klein, te zwak en te langzaam , 

en daarom noch voor de jagt noch voor den krijg geschikt 

waren. Te voet laat zich deze jagt, zelfs als wij den 

Germaanschen volken ook de grootste ligchaamskrachten en 

snelheid toekennen , niet gevoegeliĳjk als lievelingsjagt 

denken; wij vinden er dan ook geene voorbeelden van, 

als toen de romeinsche paarden reeds ingevoerd waren, 

welke Carsar aan alle bij de romeinsche ruiterij dienstdoende 

Duitschers gaf. 

Thans is den bauvloek over deze jagt in zulk eene mate 

uitgesproken , dat zelfs de eerwaardige vader van het tegen- 

woordige jagtwezen (1) bedenkingen maakte, om een woord 

ter harer verdediging te wagen, en men loopt gevaar door 

alle hedendaagsche jagtliefhebbers veroordeeld te worden , 

als men opentlijk als haar vereerder optreed. Dit zal ons 

echter niet beletten, aan te duiden, dat men wel hetgeen 

wezenlijk veroordeelenswaardig is van het echte , onschade- 

lijke genoegen des Weimans behoort te onderscheiden ! 

Veroordeelenswaardig zijn daarbij de middelijke, maar niet 

onafscheidelijke en ligt te vermijdene vereischten der par- 

force-jagt, het sparen van een’ overvlóedigen wildstand , 

(1) De schrijver bedoelt hier den algemeen bekende von 

Wirnoneen. Rep. 

Je 
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die voor den landman nadeelig moet worden, en het be- 

schadigen der veldvruchten door de jagt zelve, wanneer 

deze over bebouwde gronden gaat. Dat zal een niet ge- 

heel gevoelloos mensch steeds veroordeelen en verafchuwen , 

evenzeer als hij het zal trachten te vermijden. Het ge- 

schreeuw over de barbaarschheid van een edel onschuldig 

dier te kwellen, is een onvruchtbaar geschreeuw , hetwelk 

de wereld die babbelaars napraat, welke nooit eene par- 

force-jagt gezien hebben. Als iedere jagt zonder meerdere 

kwelling van het te jagen dier afliep, als bij de parforce- 

jagt het geval is, dan ware het zeker goed. Men behoeft 

de zaak slechts behoorlijk door te denken, om in te zien, 

hoe zeer deze beschuldiging ongegrond is. 

Als het hert aangejaagd is, dan drijft het, zoo te 

zeggen, van zijn overwigt in het loopen bewust , aanvan- 

kelijk slechts den spot met de honden, en het is niets 

anders, dan wanneer een patrijshond zonder appel een’ 

haas jaagt, of een wachter het wild van het veld verdrijft, 

waarbij toch niemand over wreedheid schreeuwt. Later 

weet het dikwijls niets van de honden, die soms eene 

halve mijl achter zijn, en het heeft hoogstens het gevoel 

van een paard, hetwelk sterk gereden wordt, of van een 

mensch, die eenige oorzaak heeft om hard te loopen. Ten 

laatste eerst, als men het vooruitzien van zijn naderend 

einde (even als bij den mensch, die naar de geregfsplaats 

gevoerd wordt) kon veronderstellen, dan kon men er ook 

den doodsangst bij vermoeden, waarover reeds zooveel 

hartroerende redeneringen zijn ten beste gegeven. Het hert, 

of liever in het algemeen elk dier, heeft wel eenig instinct, 

dat hem drijft om het gevaer te vermijden ; maar het heeft 

het vermogen niet, om er de grootte van te berekenen , 

en alzoo zich gerust te stellen of zijne angst te vermeerderen. 

De angst is alleen het gevolg van die geschiktheid, om 
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te berekenen, in hoever het mogelijk is, een gevaar al 

dan niet te ontvlugten, en men zou de geestkracht der 

dieren te zeer verheflen , als men hun die geschiktheid 

wilde toekennen. Klaarblijkelijk heeft het hert althans deze 

angst niet, als het, zonder lust en welligt ook zonder 

kracht tot vlugten, zich tegen de honden stelt. Was het 

zóó beangst, dan zou het zich niet zoo trotsch en krachtig 

verdedigen , want zulk eene groote beangstiging laat in ’t ge- 

heel geene verdediging toe, maar levert zich bewust- en 

krachtloos in de handen des vijands; even als men dat da- 

gelijks bij den mensch waarneemt en het reeds duizendmaal 

bewaarheid is. Overigens is toch, op het oogenblik dat 

het hert zich stelt, zijn einde reeds zeer nabij, en in 

alle geval duurt deze toestand toch slechts een zeer 

korten tijd. id 

Dat, wat de dieren wezenlijk kwelt, is niet de angst, 

gelijk als wij ons verbeelden, maar het zijn de ligchaams- 

smarten , waarvoor zij alleen vatbaar zijn. Wat is echter 

gruwzamer , een hert parforce te jagen, of het slecht te 

schieten? Gebeurt het laatste niet dikwijls, zelfs door goede 

schutters , en ontelbare malen door zoo vele slechten , wier 

getal , ten smaad van den jagersnaam , dagelijks vermeer- 

dert? Als het dier met eene wonde , waarin zich dikwerf 

wormen nestelen, met een verbrijzeld been, meerdere 

dagen ‘rondzwerft en niet leven noch sterven kan; als het 

bij onuitsprekelijke pijnen nergens rust vindt, maar door den 

zweethond gedreven, nog wel eenmaal geschoten wordt, 

zonder dat het dadelijk sterft, dat is echte barbaarschheid 

waarover niemand spreekt, maar waarvan men dikwijls met 

het grootste genoegen, als van merkwaardige jagten , ver- 

haalt. — En ook dit niet eens — wat is dan barbaar- 

scher, een dier vrij in de bosschen te jagen, waar het 

bijna geen gevaar vermoedt , dan het in eene afgezette 
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jagt te slagten , zoodat het verminkt op de schietplaats 

ligt, nadat het reeds dagen lang binnen de lappen en 

panden is rondgedreven, hetzelve door de jagthonden te la- 

ten verscheuren ? 

De schrijver houdt de tegen de parforce-jagt gerigte be- 

schuldiging van barbaarschheid voor een vooroordeel , want 

het is hem niet mogelijk geweest, deze daarbij — zoo als 

zij b. v. in Dessau plaats vindt, op te merken, en hij ver- 

klaart volmondig, dat hij haar als de meest wegslepende , 

ridderlijkste uitspanning beschouwt, welke men als jager ge- 

nieten kan. De vrolijke stoet, de hinnekende rossen, het 

drijvende roepende hoorngeschal, de pracht der over de 

heiden rennende jagers, het schouwspel der vlugtende her- 

ten, de uit de verte klinkende toon van het Hallali, 

vervult zijne borst met een jagtgenot dat onbeschrijfelijk is. 

Hoe dikwijls reeds zijn de grootste schreeuwers over deze 

barbaarschheid , ten laatste vrolijk meêgereden, en hebben 

de honden aangewakkerd trotsch den meest gevoelloozen 

piqueur. Deze jagt zou voorzeker tot in den hemel ver- 

heven worden, als niemand anders haar beschrijven mogt, 

dan die er werkelijk bij was tegenwoordig geweest. Ge- 

woonlijk echter zijn zij berispers, welke er nooit eene heb- 

ben gezien. 

Keeren wij na deze korte afwijking tot het verlatene on- 

derwerp terug en bemerken wij nog, dat deze wijze, om 

het rood wild, of ook andere dieren, te paard, met honden 

tot afmatting toe te jagen, reeds onder de Karlovingen in 

Duitschland, naar vaste regels beoefend en tot een aan- 

zienlijken trap van volmaaktheid gebragt werd : hoewel zij die 

hoogte nog niet had bereikt, waarop zij in de middeleeuwen 

stond. — Van ouds waren immers, dit kan niet ontkend 

worden, de Franken of de Franschen daarin verder gevor- 

derd dan de Duitschers , waarvan gedeeltelijk hunne voor- 
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teeffelijke honden oorzaak warea, deels ook, dat deze jagt 

beter aan der Franschen onstuimigheid, dan aan den rust 

des Duitschers paste. 

Eene bijzondere wijze van reeën te jagen laat zich niet 

opmerken , terwijl dit dier dan ook geene groote inspan- 

ping vorderde , en onder de toenmalige omstandigheden niet 

veelvuldig konde zijn. 

De gemzen en steenbokken waren vroeger veel verder in 

Duitschland en daaronder behoorende landen verbreid , dan 

tegenwoordig, nu ze in de ontoegankelijke Alpen verdreven 

zijn , terwijl voornamelijk het geslacht der steenbokken , tot 

op slechts weinige individuen in de Slavonische en Salz- 

burgsche Alpen, in Europa bijna vernietigd is. Beide ge- 

slachten werden niet slechts in de Kazintische, Tyroler en 

Italiaansche Alpen , maar ook in de Vogeesche, het Hartz- 

wald, de Boheemsche eu Silezische gebergten gevonden. 

Te schuw, om hen met de toenmaals gebruikelijke schiet- 

wapens, te vlug, om hen met honden te kunnen nabij 

komen , stelde men op deze dieren dikwijls, door aanraking 

eener gespannen lijn, losgaande bogen met pijlen , strikken 

en vallen op de weiplaatsen. 

Dikwijls vereenigde zich ook een groot jagtgezelschap , 

om hen in enge dalen te drijven, waarvan de uitgangen 

versperd werden, waar men ze dan, als ze trachtten te 

ontvlugten, met pijlen en werpspiesen neêrvelde, tot dat 

het eerste wapen algemeen werd. In het Oostenrijksche en 

Saltzburgsche werd deze jagt later eene lievelingsuitspanning 

der Vorsten , welke haar intusschen , wegens de moeijelijk 

te bewaken jagtvelden, niet tot zoodanigen staat konden 

opvoeren, dat de onderdanen zich geheel daarvan ont- 

hielden. 

Zwijnen werden in de vroegste tijden meer dan alle an- 

dere dieren , behalve beeren , gehitst en met spiesen afge- 
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vangen , omdat dit weerbare dier zich ligt verdedigt, Ook 

vindt men bij de oudste schrijvers sporen van zwijnper- 

ken en voerplaatsen , waartoe men vooral de noot der Pinus 

Cembra, welke het zwijn zeer bemint, aanwendde, waar 

deze te bekomen was. 

De beer was voor de oude duitschers, naast den auêros en 

eland, het gezochste en belangrijkste jagtdier. — Naauwelijks 

werd hij voor een roofdier gehouden, daar hij zich 

meer van vruchten dan van roof voedt. Zijne huid, waar- 

aan zij den naam van beerenhuiders te danken hadden , 

diende hen tot slaapplaats en deken; het wildbraad was 

hun eene smakelijke spijs. Voornamelijk waren er de 

hammen en pooten van gezocht, even als dezelve nog te- 

genwoordig in eenige streken als een fijn geregt beschouwd 

worden. Tevens was het oudtijds ook gebruikelijk, dat de 

eigenaar eener jagt , d. i. de leenheer , bij het verleij der- 

zelve, zich een bout van elken beer , dikwijls ook van het 

hert voorbehield, welke aan hem als jagtcijns moest opge- 

bragt worden. Het beerenvet gebruikte men gedeeltelijk 

in de lamp, deels in de spijzen. — De beerenjagten wa- 

ren zeer verscheiden. Voornamelijk echter trachtte men 

hem na te speuren op versche sneeuw , daar hij in het 

begin van den winter het vetste was. De spoorsneeuw 

werd alzoo door de oude jagers met even zoo veel verlan- 

gen te gemoet gezien als door de hedendaagsche jagtlief- 

hebbers , als zij wolven of zwijnen vermoeden. In zijn win- 

terleger, hetwelk hij in holen , onder omgevallene blokken; 

holle boomen en dergelijke maakte, werd hij door rook 

verstikt, met spiesen doorstoken of met knodsen verslagen. 

Opgejaagd , hielden de honden hem spoedig staande, terwijl 

de jagers hem dan moedig aanvielen. Eene menigte val- 

len, kuilen, slagboomen en dergelijke werden tot zijne 

vangst gedurende den zomer gesteld, terwijl men hem 



491 

ook met getemde beeren ving. — Dit dier is nog niet lang 

uit Duitschland geweken; en de beerenjagten hier en in 

Frankrijk , behoorden in de middeleeuwen nog onder de 

voornaamste uitspanningen van den adel en van de vorsten, 

waarvan de afbeeldingen op tapijten en doek , even als in 

de kronijken, talrijke bewijzen leveren. 

Wolven, vossen en losschen werden door de boeren, 

maar ook alleen door dezen stam, met gift-pijlen gedood, 

en het strekt het Germaansche karakter tot niet weinig eer, 

dat dit slechts de eenige aanwijzing is, waar wij op hun 

gebruik stooten, tewijl zij niet tegen menschen werden 

aangewend toen men hun gebruik toch reeds kende. 

De jagt op bevers en otters, die toenmaals zeer menig- 

vuldig schijnen geweest te zijn, daar de eerste algemeen 

als een koninklijk regt werd beschouwd (in de Mark tot 

in de VIIfe eeuw) , was zeer belangrijk , en werd aan alle 

duitsche rivieren zonder uitzondering bedreven. Zij was eene 

bezigheid, waaraan zekere lieden zich uitsluitend toewijd- 

den, en die zelden door andere jagers beoefend werd. 

Daartoe had men geheel bijzonder afgerigte waterhonden, 

onder den naam van beverhonden in de Beijersche wetten 

voorkomende , die groote waarde hadden. Hiermede zocht 

men ze in hunne bouwen op, onder rivierholen, rotsen en 

dergelijke , joeg hen in de opengestelde zakken of netten en 

schoot of versloeg dezelve. Van zulke groote bever-kolo- 

nién, als in de Noord-Amerikaansche rivieren moeten voor- 

komen, heeft men echter in de duitsche wateren geen spoor 

ontdekt. — Van otter- en bevervallen wordt hier en daar 

gewaagd. 

De marter leverde het kostbaarste pelswerk , hetwelk de 

Duitschers kenden; men vervolgde hem derhalve zeer sterk. 

Duitschland kon daarvan spoedig niet meer naarmate der 

behoefte leveren , zoodat wij reeds sporen vinden dat zij 
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met het barnsteen uit Pruisen werd ingevoerd. KAREL DE 

GROOTE , om de steeds toenemende verkwisting in dit op- 

zigt eenigzins te beletten, bepaalde als den hoogsten prijs 

voor eenen rok van martervel 50 solido’s, hetgeen naar het 

toenmalige geld, werkelijk ongemeen duur was. Een rok 

van wilde-kattenvel mogt niet meer dan #0 solido’s kosten, 

terwijl men 1 schepel haver of 50 pond roggebrood voor 

1 denarius, d.i het veertigste deel van een solidos, kocht. 

Hieruit ziet men genoegzaam, dat alle voorwerpen der jagt niet 

in dezelfde verhouding van prijs zijn gestegen, als de pro- 

ducten van den akkerbouw en de waarde van den arbeid , 

wat in het vervolg nog duidelijker zal blijken. Voor 50 

goudstukken koopt men tegenwoordig ook nog een marters- 

pels , maar niet meer een schepel haver voor 4 denarius. 

De Haas, waartoe nu in vele streken de jagt zich alleen 

bepaalt, was toen niet zoo menigvuldig als thans, en was 

eene bijzonder gezochte spijze bij de godsdienstige maaltijden 

der oude Duitschers. Dit was waarschijnlijk de oorzaak , 

dat hij slechts tot de invoering der christen-godsdienst on- 

gehinderd door hen mogt gegeten worden , want toen heeft 

de Apostel Boxtracmus, op bevel des Pausen Zacarias, onder 

meer andere vleesspijzen , waaronder ook paardenvleesch, 

het eten daarvan verboden. Deze beperking moet echter 

spoedig wederom zijn opgeheven, want in des Bisschops 

Burxuarp van Worus Biechtvragen , waarin toch alle zon- 

den zijn opgenoemd , wordt hiervan niet meer als van eene 

overtreding gewaagd. Waar het terrein het toeliet, ge- 

bruikte men windhonden en groote valken tot de hazenjagt. 

De jagt op vliegend wild schijnt bijna uitsluitend met 

afgerigte valken en havikken beoefend te zijn. Het is 

zeker, dat de kunst om roofvogelen af te rigten, in 

Duitschland reeds. vroeger bekend was, dan toen de Romei- 

nen haar leerden kennen. In de oudste narigten vindt men 
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hiervan duidelijke bewijzen. Wat was wel natuurlijker, 

dan dat eene natie, die boog , pijl, noch netten kende, een 

middel zocht, om ook de luchtbewoners te kunnen bemag- 

tigen , en de keuze daarop viel om hiertoe die roofvogels te 

gebruiken, welke zij dezelve dagelijks zagen vangen. Die- 

genen , welke zij daarvoor afrigtten, waren zoowel van het 

geslacht der havikken, als van de valken. De Falco islandicus, 

die bij voorkeur voor de jagt werd gebezigd, schijnt 

vroeger ten minste niet zoo algemeen te zijn geweest , het- 

welk men besluiten kan uit de groote waarde, welke 

men aan dezen witten valk hechtte , die goed afgerigt , bijna 

onschatbaar was. 

Nadat Basazer elk losgeld voor den graaf Navarra had 

van de hand gewezen, liet hij hem vrij tegen twaalf zulke 

valken , die de hertog van Bourgondie hem zond. Een witte 

valk werd overal als eene kostbare zeldzaamheid genoemd. 

Zij werden uit Denemarken, Noorwegen en IJsland inge- 

voerd , en vormden een beduidenden handelstak. 

Dat voor het overige de oorspronkelijke duitsche soorten 

van valken mede zeer goed voor de jagt konden gebruikt 

worden, en dat de Duitschers in de kunst van afrigten zeer 

geroemd waren, kunnen wij voldoende bewijzen , doordien 

koning Aparsert van Engeland aan den Heiligen Boniracmus 

verzocht , hem uit Duitschland valken voor de kraanvogel- 

jagt te zenden , omdat dezelve in Engeland niet goed te 

krijgen waren. 

De Duitscher achtte deze jagt ook meer dan elke andere 

en hij was met alles tevreden, wanneer hij slechts zijn 

jagtvalk en degen behield. Een valk en een degen be- 

zat bijna elke vrije Duitscher, en zijne eer bestond 

hierin , zich op beiden te kunnen verlaten. Als het ook 

werkelijk niet kan ontkend worden, dat de duitschers in 

bekwaamheid op de jagt met honden, beneden de Franschen , 
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en als boogschutters beneden de Engelschen en Hongaren 

bleven , dan is het integendeel onbetwistbaar, dat zij het, 

wat de afrigting en het gebruik der jagtvalken betreft, 

verder hebben gebragt dan alle andere natiëên . Hoe ver 

zulks ging , kan men naauwelijks gelooven ; wij zullen ech- 

ter later merkwaardige voorbeelden uit de middeleeu- 

sche jagten aanvoeren. Deze passie voor afgerigte vogelen 

hadden de hoogere en mindere’ standen gemeen , en voor- 

namelijk waren het twee vorsten in Duitschland , Hexpuk 1 

of pr voceraarR, overleden 955, en Freperik Il, gestor- 

ven in 1256, die de jagt met afgerigte vogelen als hun 

grootste vermaak beschouwden. De laatstgenoemde schreef 

zelfs eene bijzondere verhandeling , welke de eerwaardige 

Nestor der philologen, professor Scuxeier , heerlijk in druk 

heeft uitgegeven. Een werk, dat als een gedenkteeken 

van de kennis en jagtliefde onzer voorouders, in de han- 

den van elken ontwikkelden jager en natuurkenner diende 

te zijn. 

De jagt met roofvogelen was niet slechts de jagt der 

mannen , maar ook eene geliefkoosde uitspanning der vrou- 

wen , en waarschijnlijk het eenige genoegen , hetwelk de 

beide seksen voor het eerst opentlijk en zonder eenige op- 

spraak , gemeenschappelijk konden genieten; want vroe- 

ger, en zelfs in de middeleeuwen , was de afzondering der 

vrouwen van het mannelijk gezelschap tamelijk streng. 

Dansen was bij de oude Duitschers slechts eene gymnastische 

levensgevaarlijke oefening voor jongelingen, terwijl het 

bloot hierin bestond, dat zij naar den maatslag, vlug en in 

snelle kringen, tusschen scherpe spiesen en zwaarden zich 

bewogen. Zijne geliefde een goed afgerigte jagtvogel aan te 

bieden was integendeel voor den Duitscher de hoogste graad 

van galanterie, en men kon er toen ligter een preutsch 

hart mede veroveren, dan nu door een cachemiren chawl 
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of een dozijn albumblaadjes. Wie heeft niet het hartroe- 

rend gedicht gelezen , waar een ridder zijner geliefde alles 

ten offer brengt , zoo dat hem niets meer overbleef , dan 

zijn trouwe vogel , waar de geheele landstreek hem vroeger 

om benijdde. Arm en van de hardvochtige schoone verla- 

ten en bespot, die hij zijne kasteelen te vergeefs ten beste 

gaf, verbergt hij zich in de eenzaamheid, en leeft slechts van 

zijn harteleed en den buit, welken het trouwe dier hem 

onophoudelijk aanbrengt. Toen kwam de hoogmoedige met 

vlijende blikken en de spotternij in haren boezem. — De 

ridder ziet slechts dezen blik , en is uitgelaten van vreug- 

de; hij bezit niets meer om het haar te kunnen aanbieden , 

toen de trouwe vogel hem op de hand vliegt. Onder bit- 

tere tranen slagt hij het dier, het met zijne kussen bedek- 

kende, tot een maaltijd voor zijne geliefde , die door zoo- 

veel liefde getroffen en overwonnen, hem hare hand en schat- 

ten schenkt. 

Inderdaad, kon men iets schoons, romantisch en wegsle- 

pends bedenken, dan moet het de valkenjagt geweest zijn , 

die niet alleen de vrouwen niet uitsloot, maar waar zij 

bij behoorden; en het is onbegrijpelijk, hoe men daar , waar 

men nog valken heeft, soms zoo weinig hieruit maakt. 

De jagt moest het prikkelende verliezen en in de achting 

der beschaafden dalen, toen het knallen der geweren de 

vrouwen afschrikte zich op het jagtveld te vertoonen. Met 

den valk op de hand, reed de ridder kozende naast zijne 

dame , wier hairen in den morgenwind golfden. Om haar heen 

bewogen zich vrolijk de honden , om het wild te zoeken en op 

te jagen. Nu ontwaart de ridder iets en hij reikt zijn vogel aan 

de jonkvrouw , die hem laat opstijgen ‚zoodra zij het wild ont- 

dekt. Pijlsnel valt hij op den hem aangewezen buit aan; de pa- 

trijs verbergt zich in de struiken, waar de ridder hem opneemt 

en onbezeerd aan zijne dame overreikt, die hem streelende 
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aan haren boezem verbergt. De reiger stijgt intusschen hoog 

in de lucht en een strijd begint, zoo als de tooversprookjes 

dien beschrijven ; de paarden vliegen over weiden en vel- 

den den vogel na, tot dat de strijders afgemat, neêrda- 

len, en de ridder den zegevierenden valk opneemt. De ne- 

dergestooten kraanvogel wordt nu een buit van den vluggen 

hond , die hem aan de dame afgeeft, terwijl een zoete blik 

den ridder beloont , dien den goeden valk des te zorgvuldiger 

verpleegt en hooger schat, hoe meer hij bemerkt, wat hij 

er door bekampte. Geen wonder, dat men vraagt , of er nog 

eene meer aanlokkelijke jagt als deze bestaan kan? 

Zoo als men uit de Beijersche wetten kan zien ‚ had men 

kraanvogels-, ganzen-, eenden-, patrijzen-, kwartels- en leeuw- 

rik-valken , die des te meer waarde hadden , naarmate zij 

grootere dieren konden vangen; naar de oud duitsche wet- 

ten werden kraanvogel-valken met zes, en een patrijzen-valk 

slechts met 5 Solidos , als hij ontstolen was, vergoed. De 

hoogstgeschatte eigenschappen van een’ valk waren , koen- 

heid , vuur, snelheid , rust op de hand en gehoorzaamheid. 

Een goed afgerigte valk moest, hoe tam anders ook , als 

men hem op de hand droeg, woedend alles aangrijpen , 

waarop men hem liet stooten, en zoo zegevierde hij dik- 

wijls over veel sterkere dieren dan hij zelf was, of bragt 

ze ten minste , door een aanhoudenden strijd tot op den grond , 

zoodat de jager den buit konde bemagtigen. 

In een geschrift over de valkenjagt , onder de regering 

van Prarirpus pE LANGE, in Frankrijk verschenen , wordt het 

volgende merkwaardige voorbeeld dezer stoutmoedigheid ver- 

haald : » Lopewik IX jaagde, en zijn valk greep een’ arend, 

die hoog in de lucht zweefde, kampte met hem en doodde 

hem in de lucht.” Ieder was verrukt over de stoutheid en 

kracht van den valk, maar de Koning beval, vermoedelijk om 

een voorbeeld te geven, hem af te maken , omdat hij zoo 
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vermetel wás geweest , den koning der vogelen aan te grijpen. 

Ten opzigte van de gehoorzaamheid en dressuur der jagt- 

vogelen bragt men het eindelijk zoo ver, dat zij andere 

kleine vogelen, op de roepstem huns meesters, levend 

aanbragten , waarvan wij nader een voorbeeld zullen aanvoe- 

ren , hetwelk de zeden der oude tijden mede zeer getrouw 

voorstelt. — Tot het grijpen van zulke dieren, welke de 

jagtvogel niet kon vasthouden , maar alleen op den grond 

stelde, om het zoo uit te drukken, bezigde men havikshon- 

den, zijnde een bijzonder afgerigte soort van windhonden , 

waarvan ook in de Beijersche wetten wordt gewag gemaakt. 

Uit de hierboven vermelde biechtvragen van Burknarp, 

Bisschop van Worms, zien wij dat het in zijnen tijd nog 

voor eene zonde gehouden werd van een wildbraad te eeten, 

hetwelk door eenen jagtvogel aan den grond gebragt en ge- 

dood of door honden verscheurd was, eer de jager het had 

kunnen afmaken. Hij vraagt namelijk: »Hebt gij van het 

vleesch van dieren gegeten, welke van wolven of honden 

verscheurd , en daarna dood gevonden werden? — Hebt gij 

van vogelen gegeten , welke door eenen roofvogel aan den 

grond gebragt zijn, zonder dat gij ze eerst met uw jagtmes 

gedood hebt 

vasten , boete moest gedaan worden. 

kh 
! voor welke overtredingen , gedurende de 

Waarschijnlijk werd door de geestelijken dit spoedige 

dooden der dieren van den jager daarom verlangd , om het 

smartelijk lijden hun door de roofvogels en honden aange- 

daan voor te komen , welligt om te verhoeden , dat geen 

bedorven of ziek vleesch gegeten werd. 

Merken wij hier bovendien op, dat wij in de zoo even ver- 

melde biechtvragen reeds eenig spoor vinden van de Legende 

van den wilden jager; waar de Godin Diana, of de berglichtjes 

in het bosch , vergezeld van eene menigte duivelen in vrouwen- 

gedaanten, op de jagt rondreden. Deze Sage kan alzoo niet in 
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de middeleeuwen ontstaan zijn, zoo als sommigen meenden, 

maar is waarschijnlijk van die tijden ontleend, toen de Duit- 

schers nog belijders van het heidendom waren; weshalve 

de strenge Bisschop, overal de sporen des heidendoms 

willende uitroeijen, die zoo lang bij de Duitschers waren 

staande gebleven, deze boeten oplegde. 

Even als het tijdstip van KareL pe crRooTe een belang- 

rijk gedeelte der duitsche geschiedenis uitmaakt , zoo is dit ook 

het geval ten aanzien der jagt. Deze vorst, eene der harts- 

togtelijkste jagtliefhebbers, waarvan de geschiedenis gewaagt , 

voerde eene menigte, tot hiertoe ongekende gebruiken daarbij 

in, welke de Franken van de Galliërs, en deze welligt gedeel- 

telijk van de Grieken en Romeinen hadden overgenomen , zoo 

als dit het geval was bij die jagten , waar men groote dis- 

tricten met panden en netten geheel insloot. De tot hiertoe 

zeer eenvoudige jagt der Duitschers werd hierdoor niet 

slechts ingewikkelder, maar Kare voerde daarbij ook 

eene niet gekende Oostersche pracht in, die ongetwijfeld 

daartoe diende , om het genoegen te verhoogen, maar des- 

zelfs genot zeer kostbaar, en daardoor slechts alleen moge- 

lijk maakte voor de voornamen en rijken , die bovendien 

het uitsluitende jagtregt meer en meer tot hunne personen 

beperkten. 

De Aarts-bisschop Hingmar, van Rheims, heeft een jagt- 

staat bewaard en nagelaten, waarin hij zegt : 

»Aan vier jagers werden jagthonden , aan een’ valkenier 

de jagtvogelen overgegeven ; deze waren aan de drie voor- 

naamste huismeesters, den hofmaarschalk den flesschenbe- 

waarder en den konnetable onderwórpen. Van dezen ontvin- 

gen zij bevelen, om, naar de verschillende jaargetijden al- 

les te verordenen , wat tot het gereedschapp der valkenjagt 

en het jagtbedrijf noodig was. Deze drie hooge ambtspersonen 

bepaalden ook het getal lieden , paarden en honden, die in 
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het paleis des Monarch of diens jagtslot moesten onderhouden 

worden ; zelfs bestemden zij de plaatsen , waar het een of 

ander jagttuig moest bewaard worden ; want men moest 

plaatsen kiezen, waar men de benoodigde zaken kon bekomen 

en waar tevens de noodige voorbereidende oefeningen konden 

gehouden worden. Zoodra dit toestel aan de bewoners van 

eene landstreek begon lastig te worden , liet men hetzelve 

naar elders vervoeren. Maar, toch zorgde men er voor, 

dat het paleis, waar de Vorst resideerde , nooit geheel daar- 

van ontbloot was, maar dat er altijd een toereikend getal , 

hetzij tot sieraad of voor behoefte voorhanden was.” 

Sedert dezen Vorst kan men eerst de sporen nagaan , 

dat in het eigenlijke Duitschland de jagt als een Re- 

gaal regt werd behandeld, daar zij tot hiertoe, elken 

vrijen , die wapenen mogt dragen, — welk regt slechts tot 

den adel beperkt was — geoorloofd was. Niet, dat men 

hen hierin op eens beperkte; dit zouden zij niet hebbe! 

toegelaten ; maar men begon allengskens eenige jagtdistricten 

voor de Vorsten te reserveeren en het jagen daarin aan ande- 

ren te ontzeggen. Zoo vormde KareL in de omstreken van 

Nijmegen, Ingelfingen en Aaken, waar hij zich dikwijls op” 

hield en paleizen had, jagt-gebieden en breidde deze in 

zijne laatste regeringsjaren tot de geheele Ardennen, Vogesen 

en de meeste groote Frankische bosschen uit. De kleinere 

Vorsten volgden spoedig dit voorbeeld en lieten zich van 

den Keizer met het uitsluitende jagtregt begiftigen. Van de 

bezittingen der onmiddelijke ridderschap, welke vroeger zeer 

talrijk waren , had de Grootmeester gewoonlijk bovendien al- 

leen het regt op de jagt en ten strijde te trekken, en hiernaar 

werd het jagtregt spoedig geregeld. Wanneer wij de jagt een 

Regaal regt noemen, en evenwel den gezamenlijken Vorsten , 

die den Keizer als hunnen Opperheer erkenden, en zelfs den 

minderen ridders toekennen , dan ligt de grond daarvan hierin, 

33 
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dat al deze bezitters van land en lieden , eigenlijk alle regten , 

b. v. van de munt, krijgvoeren en bloedban hadden , welke an- 

dere landen slechts aan den Koning toekenden. In Frank- 

rijk en Engeland, waar de Vasallen eene andere verhouding 

tot hunne Vorsten hadden dan in Duitschland, en spoediger door 

hen onderdrukt werden, was het jagtregt onder verscheidene 

Koningen alleen tot hunne personen beperkt. Kare veroor- 

loofde, in die streken, waar hij zich ophield , slechts aan 

hooge baronnen en vorstelijke Geestelijken het jagtregt. 

Hoe ijverzuchtig hij in dit opzigt was, zien wij daaruit , 

dat de door hem zoo zeer geëerde monnikken van St. 

Denis en St. Thin slechts na zeer veel tegenkanting toestond, 

in de bosschen bij de kloosters gelegen , eenige herten te ja- 

gen, ten einde dit wildbraad tot herstel van zieke monni- 

ken, en de huiden tot het inbinden hunner boeken, tot 

handschoenen en gordels aan te wenden. De abt Sucrr had 

later veel moeite dit regt aan het klooster St. Denis te doen 

gelden, en riep daarvoor alle zijne leenmannen op. De Sali- 

sche , Beijersche, Ripuarische en Oud-duitsche wetten we- 

melen van bewijzen van de jagt-tirannie der Vorsten, en even 

als Lerererz de duitsche taal eene jagerstaal noemt, zoo kon 

men, met even veel regt, de oude wetgeving eene jagt-wet- 

geving noemen. In Duitschland , dat zoo ontelbaar veel on- 

afhankelijke Vorsten en kleine Heeren bevatte, deed zich 

deze jagt-tirannie meer gevoelen dan in elk ander land, 

even als de tiran in een klein landje altijd oneindig meer 

onderdrukker wordt, dan ia een groot, waar men de aan- 

raking met hem beter kan vermijden. 

Kare, voerde eerst in Duitschland het gebruik in, door 

insluiting met hooge panden te jagen; wij zijn hem daarvoor 

echter weinig dank verschuldigd , dewijl deze wijze van ja- 

gen een even nadeeligen invloed op den welstand van het 

land als van het wild zelf moest hebben, en de ware jagt- 
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liefhebber , die het genoegen van en het edele der jagt we- 

zenlijk beseft, zal altijd zulk eene slagting, als eene over- 

drijving van de zucht naar genot, verachten. Hij, die zijn 

genoegen bij de jagt daarin stelt, veel wild te dooden, en 

niet in de wijze waarop dit geschiedt, mist het doel, en 

deed beter zich als slagersknecht te verhuren. 

In de Nouvelle collect. des Historiens de France , tome 5 pag. 

3358, vinden wij het latijasche gedicht : Versus de Carolo 

Magno en Leonis Papae ad cundem adventu, hetwelk ons 

eene tamelijk juiste beschrijving van zulk eene jagt geeft. 

Wij zien daaruit, dat het te zamengedreven en ingesloten 

wild door het gezelschap , hetwelk uit den Keizer , zijne 

gemalin, zijne dochter en de voornaamste hof-beambten be- 

stond, in deze jagt, met paarden gejaagd, en met werp- 

spiesen, lanzen en pijlen gedood werd. Uit het groote 

getal der daarin zich bevindende gevaarlijke dieren, laat 

zich ten minste afleiden, dat deze jagt destijds nog meer 

ridderlijkheid en moed vereischte en meer geschiktheid vor- 

derde dan tegenwoordig, daar deze niet noodig zijn, om 

uit den jagtscherm op de loopplaats te vuren. Tevens kan men 

uit deze wijze van jagen besluiten, de menigte jagt- 

tuig, dat noodig was, wanneer misschien 50 tot 60 per- 

sônen in de jagt te paard konden rijden. KareL pr Groote 

bepaalde zijne jagt alleen tot roodwild , voornamelijk tot het 

hert, in den vet-tijd, namelijk gedurende de drie maanden 

van Julij, Augustus en September, en verschoonde het van 

December af geheel , hetwelk alzoo het eerste voorbeeld is, dat 

men van een’ bepaalden gesloten jagttijd in de geschiedenis 

gewag vindt gemaakt. Hij joeg het hert slechts met 6 goede 

honden , waarvan de benaming van de zeshonden (1), aan 

de honden, die bij de koninklijke jagt het eerst op den 

(1) Les six chiens. 
3% 
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voet werden gebragt, langen tijd behouden bleef. Later 

is de luxe hierin zoozeer gestegen, dat men ìn de Xlilde 

eeuw de koppel tot 40—50 stuks, in de XVIde eeuw 

zelfs tot 450 vermeerderde. In de wintermaanden jaagde 

Kare, beeren , wolven, zwijnen en elanden, en toen reeds 

was de winterkleeding des jagers grijs, en de zomerklee- 

ding groen. 

Aan KareL heeft men waarschijnlijk het overbrengen 

van den fasant en patrijs uit Frankrijk naar Duitsch- 

land te danken, die echter destijds nog niet als wild 

beschouwd , maar als huisdieren verzorgd werden. In 

zijne Capitularia vinden wij , dat hij het den bestuur- 

ders zijner landgoederen of domeinen tot pligt stelde: 

voor de verzorging zijner paauwen „ fasanten, patrij- 

zen en tortelduiven zorg te dragen. De patrijzen zijn 

geruimen tijd zeer zeldzaam in Duitschland geweest, en 

hielden steeds eene groote waarde, tot dat de toenemende 

kultuur en vermindering der roofdieren hunne voortteling 

meer begunstigden. Nog in de Keur- en Nieuw-Marksehe 

jagtverordeningen van 1720 werd de prijs van een patrijs op 

12 sGr. vastgesteld en geboden, dat dezelve slechts voor 

de koninklijke keuken mogten geschoten worden — een be- 

wijs, hoe zeldzaam hij toen nog was, vermits het jagt- 

bare hert slechts met 5 Rth. betaald werd. Daaruit mag 

men teregt besluiten, dat de patrijs geen inlandsche vogel 

was, te meer, omdat in vroegeren tijd, daarvan slechts 

als huisdieren is melding gemaakt. 

In Frankrijk waren zij daarentegen, even als de fasan- 

ten, reeds langer inheemsch, en men kan niet beslissen 

of beiden daar zijn ingevoerd, of wel, dat zij tot de oor- 

spronkelijke bewoners behooren, hetwelk ten minste met 

het roode veldhoen daar het geval is. Volgens Grrco- 

RUS VAN Tours hebben reeds de Gezanten onder de 
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Merovingische koningen fasanten op hunne tafels beko- 
men. 

Aan de jagtliefde van Karer hebben de Aakensche baden 
hunne ontdekking, en de stad haren opbouw te danken. Toen 
hij eens in den omtrek geheel alleen een hert vevolgde 
(alzoo luidt de geschiedenis), trapte zijn paard in eene 
bron, waarin het zijn voet verbrandde. Daardoor opmerkzaam 
geworden, onderzocht hij naauwkeuriger en herstelde de 
nu wedergevondene Romeinsche baden. Aan zijne verbintenis 
met de Oostersche Keizers en de beheerschers van Perzië 
kan men gedeeltelijk toeschrijven de soort van jagtluxe , 
welke men een’ geruimen tijd aan die hoven vertoonde en die 
wel alleenlijk door hare vreemdaardigheid konde bevallen. Het 
was daar het gebruik leeuwen , pantbers en beeren bij de 
jagt te bezigen, die even kostbaar waren, als ze weinig 
wezenlijk vermaak konden aanbrengen. Toen Kare tot de 
belegering van het slot Roussillon uittrok , zoo wordt uit- 
drukkelijk vermeld, volgden hem zijne leeuwen, luipaarden en 
beeren, welke hij tot de jagt gebruikte. — Bij de behande- 
ling van de jagt der middeleeuwen komen wij hierop terug. 

Bij de opvoeding der prinsen beval hij vooral daarvoor te 
zorgen , dat zij de noodige jagtbekwaamheden verkregen en 
honden en vogels goed leerden afrigten. Een bewijs hoe 
groote waarde men aan deze eigenschappen toekende, die 
voor eenen vorst, naast de krijgskunst, als de voornaamste 

zaak beschouwd werden, terwijl de kunst van regeren 
slechts bijzaak was. 

De Saksers hadden deze verregaande jagt-passie uit 
Duitschland naar Engeland overgebragt, waarvan voorname- 
lijk in de geschiedenis der Heptarchie ontelbare blijken te 
vinden zijn. Het werd aan de regters verboden te jagen, 
tenzij na den afloop der regtszaken en evenzoo den monniken , 
niet dan na eerst hunne mis gelezen te hebben. Het merk- 
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waardigste voorbeeld van achting voor de jagt verhaalt proe 

essor Krüser, in zijne Bemerkingen over St. Palaye's Rid- 

derwezen. Aldus luiden zijne eigene woorden : 

»Aan de hoven der oude koningen van Wallis was de jagt 

het bijzondere voorwerp der schitterendste pracht van den 

hofstaat. De opperjagermeester was de vierde groote hof- 

beambte. Hij mogt aan de koninklijke tafel slechts drie- 

maal drinken, ten einde zich niet zoodanig te bedrinken , 

dat hij daardoor zijne vogels zoude verwaarloozen. Alle 

koninklijke valken en jagtbedienden stonden onder zijn - 

opzigt. Was hij op de jagt bijzonder gelukkig geweest, 

dan was de koning, volgens wet en gewoonte, verpligt 

hem staande te ontvangen, en bij zekere gelegenheden 

moest hij zelfs zijnen stijgbeugel vasthouden, als hij te 

paard steeg. De jagermeester was de tiende in rang 

der groote hofbeambten en over des konings jagers, 

honden en jagtgereedschappen gesteld. Van kersmis tot 

februarij was hij verpligt aan het hof te verschijnen , 

maar op andere tijden was hij van deze opwachting ontsla- 

gen, vermits hij steeds ter jagt ging. Een zijner voorregten 

was, dat wanneer hij voor den regter moest verschijnen , 

hij slechts bij zijn’ hoorn of zijne honden enz. zwoer.” — 

Tot zooverre professor Kuürer. 

Men ziet hieruit, dat ook de Engelschen bij voorkeur 

meer van de jagt met jagtvogels dan van die met honden 

hielden. Zij waren echter uitmuntend goede boogschutters, 

en piet slechts als krijgslieden ,‚ maar ook als jagers daar- 

door beroemd. Het schitterendste tijdvak voor de jagt in 

Engeland was van WirvEm DEN VEROVERAAR , tot aan de uit- 

vinding van het buskruid , gelijk wij rader zien zullen. 
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De JACT DER GERMAANSCHE EN DUITSCHE VOLKEN , VAN 

KareL DEN Groote ToT op pe XVde eeuw. 

Sedert den dood van Karet per Groote schijnen de jagt 

en de Jagtwetenschap een geheel ander karakter verkregen te 

hebben. Terwijl men er tot hiertoe meer op bedacht was om 

wild te verkrijgen, dan wel op de wijze waarop zulks ge- 

schiedde, veranderde dit, toen het getal wilde dieren vermin- 

derde en de jagt van eene noodzakelijkheid om te dooden, in 

een genoegen om ze te vangen overging. Niet alleen de meer 

dere bekwaamheid, welke de jagers verkregen , niet slechts 

de groote volmaking , welke men aan de wetenschap gaf, 

maar ook de behoefte om het genoegen te rekken en den 

wensch om het te verhoogen, maakten, dat men de jagt 

naar bepaalde regelen begon te oefenen, waarvan de 

echte jager niet durfde afwijken , en die geheel vreemd 

waren aan vroegere tijden, ten zij wij de groote Oostersche 

hoven uitzonderen, waar ze vroeger ook opgevolgd werden. 

Bijna alle Vorsten van den Germaanschen of Frankischen 

stam waren, zonder uitzondering en tot het einde der mid- 

deleeuwen, hoogst ijverige jagers en wendden alle de hun ten 

dienste staande middelen aan, om het vermaak der jagt door 

muziek, een talrijk gezelschap , groote hondentroepen, fraaije 

paarden enz. te verhoogen , waardoor eindelijk het gevoelen 

zich vestigde, dat zonder deze , aan het wezen der jagt toch 

vreemde zaken, dezelve geene uitspanning was , even als dit 

in het dagelijksch leven meer voorkomt, dat men een zeker 

genoegen door iets vreemdsoortigs meent te verhoogen , en 

dat genoegen toch weder vermindert, als men het toe- 

gevoegde daaraan onttrekt. 

Even als alles in de middeleeuwen het kenmerk droeg van 

ridderlijkheid, zoo was dit ook het geval met de jagt. 

Het vroeger gebruikelijke heimelijke loeren hield geheel op, 
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en werd slechts op roofdieren toegepast. Zelfs van de in 

Beijeren gebruikelijke vergiftigde pijlen verliest zich het 

spoor reeds in de XIde eeuw. Openlijken strijd werd slechts 

als edel en den jager waardig beschouwd, en geen edelman 

kon , zonder schande, zich met het maken van kuilen of het 

stellen van vallen afgeven, als het dier op eene andere wijze 

kon verkregen worden; van dezen kant had de jagt dus niets 

verloren , veeleer in menig opzigt gewonnen. Daarentegen ver- 

hieven zich van eene andere zijde onloochenbaar meer 

drukkende misbruiken, waarvan men vroeger niets kende en 

die de echte jagers gaarne uit hunne geschiedenis zouden 

wenschen te wisschen. Wij bedoelen die onnatuurlijke mis- 

bruiken der jagttirannie, welke zoo zeer op den voorgrond 

komt, door het overmatig bewaren van den wildstand, de 

overdrevene jagtbelastingen , en het vernielen der velden door 

de jagt, welk alles zijne oorzaak had in de teugelooze 

jagtliefde van schaamteloos gevleide vorsten. 

Wanneer de jagt tot aan dien tijd ongetwijfeld een’ 

hoogst edelen oorsprong had, kan het toch niet ontkend 

worden, dat zij later aan menschelijkheid verlooren heeft, 

zoodanig, dat men, naar het algemeen gevoelen, zich in 

die herinnering niet wel kan verlustigen; terwijl zij te- 

regt het veroordeelend vonnis van den menschenvriend 

moet uitlokken, toen zij haren adelijken oorsprong niet 

van de opkomende ontaarding losscheurde ,‚ de misbruiken 

niet van het op zich zelve edel vermaak afzonderde. 

Toen Kare in zijn buitengewoon groot rijk, dat bijna ge- 

heel het beschaafde Europa omvatte, de jagten voor zich 

alleen behield en tot haar gebruik de hulp der naastbijge- 

legene streken behoefde , toen kon zulks toch zoo drukkend 

niet zijn, deels omdat hij de schouwplaats zijner jag- 

ten dikwerf veranderde , gedeeltelijk ook , omdat zijne te- 

genwoordigleid alleen reeds eene vergoeding was voor de 
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andere drukkende lasten. Onder zijne zwakkere navolgers 

vormden zich later eene menigte kleine tirannen, die 

alleen hierin Karers voetstappen volgden, ja hem zelfs over- 

troffen, daar zij niet slechts het regt tot het bejagen van groote 

landstreken zich toeëigenden, maar hetzelve aan hem ontnamen , 

dien het vroeger toebehoorde. Zij vergaten dat het edele der 

jagt hierin ligt, om de menschen tegen de dieren te bescher- 

men en dat het verschrikkelijk zou zijn, aan het dier den 

voorrang boven den mensch toe te staan, toen men 

zag, hoe de boer onder jagtdiensten, wildschade en de 

door de jagten schandelijk vertrapte velden, jammerlijk ver- 

drukt werd; ook de hartstogtelijkste jager moet zulk eene 

onnatuurlijke jagtpassie veroordeelen. Voorzeker, zij heeft 

ontegenzeggelijk groote onheilen gebaard, en op elke blad- 

zijde der geschiedenis kan men het door haar veroorzaakte 

onregt aangeteekend vinden, tot schande van den jager. 

Ten bewijze dezer bewering willen wij later een overzigt 

geven van de jagttirannie der middeleeuwen en van latere 

tijden, alsmede van de daardoor ontstane wetten , maar 

bepalen ons nu tot dat tijdvak, toen de neigingen der 

Duitschers en Franken zich duidelijk begonnen af te 

scheiden. 

Wij hebben gezien, dat tot hiertoe de jagten der Ooster- 

schen en Westerschen , der volken van Germaanschen en 

Slavischen oorsprong, weinig van elkander verschilden, ver- 

mits dezelve in ‘t algemeen de zich altijd gelijk blijvende 

aanwijzing der natuur volgden. Van toen af werd de jagt-be- 

drevenheid meer wetenschap of kunst — mogt men bij 

deze woorden eenen glimlach niet kunnen bedwingen, dan is 

zij het toch zeker meerder, dan veel, wat men tegenwoor- 

dig zoo durft noemen — en gelijk elke kunst, even 

als de natuur , menige verscheidenheid oplevert, welke 

hare eigene wetten heeft, zoo was het ook hiermede ge- 
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steld. De kunst van jagen onderscheidde zich, sedert Karen, 

merkelijk bij de volken van deze zijde der Vogezen en Ar- 

dennen van die, welke aan gene zijde der bergen haar 

vereerden, en van die, welke de naar Engeland ver- 

huisden , medenamen. Hoe dit gebeurde en geschieden moest , 

geeft ons het nationale karakter dezer volken genoegzaam 

aan de hand. De Franken, vlug, levendig, ongeduldig 

van aard, hadden veel op met groote beweging, maar 

haatten de langwijlige , aanhoudende toebereidselen ; zij 

legden zich alleen toe op de parforce-jagt , zoo als wij haar 

ans nog kennen, en vermeden alles, wat het wild kon 

insluiten, terwijl zij ketzelve slechts met behulp hunner 

jagibedrevenheid wilden dooden, ja zelfs opzettelijk opge- 

worpen hindernissen daaraan toevoegden. Gelijk thans nog 

gewoonlijk ket geval is, hadden zij meer zorg voor de bijza- 

ken, dan voor de hoofdzaak; zoo bijv. gold de bekwaamheid 

van hoornblazen dikwijls meer dan elke andere. Zij verdroegen 

geheel slaafs de jagttirannie hunner magtige vorsten, en mis- 

handelden hunne minderen in dit opzigt wederkeerig, zoodat 

dezen bijna geen jagtveld overbleef. 

De Duitscher, langzamer , bedachtzamer en liever zeker 

van zijne zaak, was meer genegen tot de door Kare in- 

gevoerde afgeslotene jagten , zoo dat men weinig Vorsten 

aantrof , die geene afgeslotene jagten er op nahielden. De 

digte onafzienbare bosschen veroorloofden hem geene hits- 

jagten , zooals in het meer bebouwde Gallië, en van 

nature alle rumoer verachtende, dwaalde de ridder een- 

zaam met een paar getrouwe honden , en zich verlatende 

op zijn zwaard en werpspies, door het woud, om zijnen 

buit zelf op te sporen. De aanstand op wisselplaatsen , 

met boog en speer, het stellen van netten en de beoe- 

fening van duizend andere , thans meest verlorene jagers- 

kunsten , welke ket buskruid bijna onnoodig maakten , ver- 
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schaften hem genoegzame bezigheid. — Alleen de liefde 

voor valkenjagten hadden beide volken gemeen, en het 

is twijfelachtig , wie van hen den voorrang verdiend heeft, 

ten opzigte van het afrigten der vogels en der bekwaam- 

heden voor deze jagt. Niet geheel ten onregte hield de 

Frank zijne jagt dikwijls voor de edelste, en moesten 

de duitsche ridders meermalen het verwijt kooren, dat zij 

met de edelste jagt ten achter waren. Bij een onderzoek in 

hoeverre deze bewering gegrond was, zouden de Duit- 

schers alleen reeds daardoor het meeste verliezen , omdat 

zij geene schrijvers van dat tijdvak hebben, die de verdien- 

sten der Duitsche jagt met zooveel ophef boekstaven, als zulks 

door vele Franschen is geschied. In het algemeen mogen wij 

als eene zekerheid aannemen, dat tot in de XVlIde eeuw , 

de Duitschers in het stellen van strikgarens , het afsluiten 

van wild en in den aanval met zwaard en lans , de Franschen 

in elke wijze van hitsjagten, en de Engelschen in het 

schieten uit vrije hand, de meeste bekwaamheid betoonden. 

De opvolgers van Kare beminden de jagt even zoo barts- 

togtelijk als hunne voorgangers, en trachtten zich allengs- 

kens meer eigen jagtgebied te vormen. Geen hof-feest werd 

er gegeven , waarbij niet eene jagt het voornaamste genoe- 

gen uitmaakte, en hoewel reeds naar Karers bevelen de 

hertenjagt slechts van Julij tot September, en die voor de 

zwijnen, van dien tijd tot Januarij duurde, toch outbrak 

het in dien tusschentijd niet aan jugten, en wij vinden 

zelfs, dat eenigen omtrent paschen, pinksteren en op alle 

andere tijden gehouden zijn. 

De tamelijk fabelachtige koning Artus van dit tijdvak, wel- 

ken onze lezers zeker door zijne beroemde ronde tafel (1) wel 

(1) Koning Antos was het hoofd der fabelachtige Chevaliers 

de la table ronde. Rep. 
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kennen , was een beroemd en hartstogtelijk jager. Toen het 

Hof te Cardignan en de meeste ridders der ronde tafel 

bij hem verzameld waren , werd een wit edelhert in het 

naburige dorp ontdekt. Dadelijk was het besluit genomen van 

eene feestelijke jagt te houden, hoewel zijne raadslieden, 

die de gewone vreeselijke gevolgen hiervan kenden, hem 

zulks ontraadden Hij, die het hert doedde, had het 

regt, de dame, welke hij voor de schoonste hield, en 

daardoor openlijk als zoodanig vereerde, een’ kus te geven, 

hetwelk gewoonlijk onder de ijverzuchtige, voor de eer hun- 

ner dames’ wakende ridders aanleiding gaf tot scherpe ge- 

vechten. Ook ditmaal moest het bloed der ridders in stroo- 

men vloeijen en velen moesten er hun leven bij inboeten. 

In de onrustige tijden, na den dood van Kare , toen de 

strijd der baronnen en vorsten tegen de duitsche keizers en 

fransche koningen onafgebroken voortduurde , betwistte men 

zich ook ijverig het jagtregt. Men was het spoedig hier- 

over eens, dat den boer en vrijen man, als men hen 

konde bedwingen, en de kloosters, als zij geen te magtigen 

beschermheer hadden , de jagt niet toekwam , maar dáárover 

bleef men strijden , in hoeverre de leenheer geregtigd was , 

om de vasallen, den eigenlijken landheer, den tamelijk onaf- 

hankelijken baron, te beperken. Bij KareL werd het regt 

alleen door zijnen wil beperkt , maar dit was niet het ge- 

val bij zijne zwakke opvolgers, die dikwijls evenmin zich zel- 

ven als hunne zwakkere onderdanen tegen de magtigen kon- 

den beschermen. Zoo moest de Abt Sucen, van St. Denis , 

zooals wij bereids zagen, alle zijne leenmannen oproepen , 

om met geweld het door KareL aan hem verleende regt 

te behouden. 

De zonderlinge jagten van LODEWIJK DEN vROME, in de jaren 

821, 85 en 854, kan men in de AÁlsatia illustrata van 

ScuöprLin nalezen ; in de de Essais historiques Mr. St. Foix, 
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bl. 18—20, in l'Art de vérifier les dates col. SA2, de ge- 

vaarlijke verwonding van Karrouan Il en den dood van Lo- 

pewijK IV op de jagt. 

Kare pe Karr was zoo ijverzuchtig op zijn jagtregt, dat 

hij zijn’ zoon niet eens het genoegen der jagt wilde vergun- 

nen, en hem eindelijk, na vele smeekingen , veroorloofde , 

in het bosch van Aiguë op zwijnen, maar niet op rood 

wild, te jagen, terwijl vele baronnen dit koninklijk gebod 

in het minste niet achtten. 

Uit de onderlinge twisten tnsschen vorsten en hooge be- 

ambten om het jagtregt, kan men afleiden, dat zich de in- 

deeling van groote en kleine jagten gevormd heeft. Onder 

Karen pe Groote vindt men hiervan niets ; maar als er destijds 

van jagtregt gesproken werd, dan begreep men daaronder 

alle diersoorten. Het zou wezenlijk belangrijk zijn na te 

gaan, hoe oud deze indeeling der jagt is, en of zij in de 

vroegere tijden ook reeds bestaan heeft; terwijl het regt van 

den lands- of leenheer, om zijnen vasallen eene soort van 

jagt, gewoonlijk de groote, te onthouden daarop zoude 

berusten, en het uitgemaakt ware, of deze indeeling reeds vóór 

de uitgifte van den leenbrief , waarin gewoonlijk slechts van 

het jagtregt sprake is, zonder stellig voorbehoud der 

groote jagt , gewoonte of gebruikelijk was. Onderscheidene 

regtsgeleerden hebben zich onledig gehouden, om den juisten 

tijd dezer indeeling op te sporen. Dit is echter zeker, 

dat in geen’ enkelen leenbrief, die meer dan 500 jaren 

oud is, van indeeling der jagt wordt gewaagd, en dat 

hierin gewoonlijk slechts het verleende jagtregt in 't alge- 

meen vermeld is. Later is daarentegen de groote , middelbare 

en kleine jagt steeds bijzonder genoemd , en werden deze 

streng onderscheiden, zoo als men in eenige leenbrieven der 

Marken opmerkt, waar de keurvorst bijna altijd de groote 

jagt voor zich behield. Intusschen blijkt uit de resultaten der 
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gegrondste onderzoekingen, dat deze indeeling reeds tijdens 

de Ottonen gebruikelijk zou geweest zijn , en dat het voor- 

behoud der groote jagt steeds eene conditio sine qua non ge- 

weest is, waaronder het jagtregt verleend werd; dat het 

alzoo eerst niet bijzonder genoemd, maar van zelf, als 

alleen betrekkelijk tot de kleine jagt verstaan werd, wanneer 

er slechts van jagtregt sprake was. Anpr. Ocker, in zijn 

Palatio regio thes. 62. f.‚ en Cnrisr. Tromasmws in de Dissertat. 

de hominibus propriis apud Germanos , $ 100., bewijzen dit 

met eene praal van groote geleerdheid. Wanneer zij echter 

meenen , dat reeds Karer, pr Groore in zijnen giftbrief, die hij 

de scholis Osnabrug onder de uitdrukking omnio venatio , deze in- 

deeling daarstelde, dan is zulks wel ten onregte, want hij bedoelt 

hier alleen de vrijheid, om de jagt op elke wijze naar verkie- 

zing te beoefenen. De jagt begon eerst ten zijnen tijde een 

Regaal te worden en daarin vond hij geen tegenspraak ; 

deze ontstond eerst onder zijne zwakkere opvolgers, van de 

zijde der in magt toenemende vasallen , en zij schijnen zel- 

ven die indeeling gemaakt te hebben, om ten minste iets te 

behouden, daar zij al het overige moesten afstaan. Het 

is zeer waarschijnlijk, dat de voorbehoudene wildsoorten 

destijds onder ééne benaming verstaan zijn, en de af- 

zondering der jagt geschiedde, toen het jagtregt ten drin- 

gendste door de vasallen werd terug geëischt, en niet eerst 

in de XIVde eeuw, toen reeds lang geen verschil meer bestond 

en de landheer, voor zijn persoon, bijna overal het regt 

had om te jagen, maar toch ook zijne vasallen niet meer 

konde beletten, hetzelfde op hunne bezittingen te doen, 

ten zij de eene of andere jagt uitdrukkelijk door den lands- 

keer ware voorbehouden. De vorsten konden het niet van be- 

lang achten klein gevogelte, hazen en dergelijke, aan 

de jagtbevoegdheid der vasallen te ontnemen, daar het hun 

toch onmogelijk was, dit wild overal zelve te jagen, maar 
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wel de groote dieren, die in den regel op de bijzondere 

bezittingen der vorsten niet genoegzaam voorhanden waren, 

om hunnen jagtlust te kunnen voldoen. Elanden , beeren, en 

herten, die vroeger alleen onder de groote jagt gerekend wer- 

den, waren ten tijde van KareL pEN Groote en eenige jaren 

later, zeer schaars in Duitschland en Frankrijk , en thans 

is de geringere wildstand van roodwiid nog veel sterker dan 

toenmaals , hetgeen zich ligtelijk laat bewijzen. Daarom was 

het ook niet zoo opvallend, als de vorsten deze zeldzame 

dieren , waarbij later nog de kwak, auerhaan , zwaan enz. 

kwamen , (door hunnê zeldzaamheid en het genoegen, 

dat hunne jagt opleverde) zich zelven voorbehielden. 

Dit was eene jagt voor de Grooten, het geringere wild voor 

de minderen , waarvan keden nog die benamingen zijn overge- 

bleven. Wij kunnen ons daarom niet vereenigen met het ge- 

voelen van Heicws, Lupwie en Srissen, dat de indeeling in 

groote en kleine jagt (de middelbare ontstond werkelijk 

eerst in de XVlde eeuw in Saksen , weshalve zij ook gewoon- 

lijk gelijktijdig met de kleine verleend werd) in dit latere 

tijdvak zoude opgekomen zijn, en moeten veeleer instemmen 

met Strik, Horn, Herorp, Finkernaus , Kroek, Ricermvs en 

v. Beusr, dat, wanneer in een’ driehonderdjarigen brief 

van het verleenen van jagt gesproken werd , daaronder en- 

kel de kleine jagt moet verstaan worden , terwijl de 

groote altoos stilzwijgend uitgesloten was. Wij kunnen dit 

met te meer zekerheid aannemen, daar het straks aange- 

voerde omtrent Guxrram, koning van Bourgondië, en de 

verscheidene uitzonderingen van KareL, ten opzigte der 

grootere dieren, het begin dezer indeeling ten minste tot 

die tijden terug voert, al was zij ook niet volledig vast- 

gesteld. 

Niettegenstaande alle voorregten der vorsten ten aanzien 

der jagt, en hoewel zij onoptoudelijk streefden haar tot 
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eeu Regaal te maken, werd zij toch vooral de in de XIde 

en Xllde eeuw , door de vasallen onbeperkt uitgeoefend. In 

Frankrijk was het zelfs zoo ver gekomen, dat de koning 

Pumippus Avcusrus zich genoodzaakt zag, eene met muren 

ingeslotene diergaarde, de eerste, welke wij in Europa 

kennen, te Vincennes aan te leggen. Daarvoor werd in 

Normandië en Aquitanië eene menigte rood wild, reeën en 

gemzen , op bevel van koning Henprik van Engeland, opgevan- 

gen, welke hem langs de Seine met een schip werden toe- 

gezonden. Dit is tevens een bewijs, dat de gems, die later 

in alle diergaarden dikwijls voorkomt, van nature niet 

bestemd is voor de hoogste bergen, maar vroeger ook in 

de vlakten leefde , en eerst door de onnatuurlijke vervol- 

gingen der menschen daarheen is teruggedrongen. 

Omstreeks dezen tijd, namelijk het jaar 1200, verloor 

de boer in Duitschland de jagt geheel en al, welke hij tot 

hiertoe nog op verscheidene diersoorten had mogen uitoefe- 

nen, en slechts in Zwitserland, Tyrol en in ’t algemeen in 

die streken , waar zij door de natuur aan zoovele moeijelijkhe- 

den verbonden was, en geen vermaak voor den adel konde 

opleveren, behield hij dezelve. Wij willen het volstrekt 

niet ontkennen, dat het eene ongeregtigheid schijnt, den 

boer het regt te ontnemen, zulke dieren te mogen dooden, 

die hem gedeeltelijk schadelijk zijn, of door wier doo- 

ding hij zich eenig nut kan verschaffen. Als wij tot het 

oorspronkelijke begrip van regt, zooals het zuiver in de 

natuur ligt, willen terugtreden, dan moeten wij toestemmen , 

dat het eischt, dat een ieder geregtigd zij nuttige of schadelijke 

wilde dieren te dooden of zich toe te eigenen. Vooral 

moest hij dit kunnen doen, als ze op zijnen grond of bo- 

dem zijn, omdat de dieren daardoor reeds onder zijn bereik 

zijn gekomen. Van deze grondstellingen zijn waarschijnlijk 

ook die staten uitgegaan, welke, in de nieuwere tijden, 
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toen men alle vroegere als verloren afgeschilderde menschen- 

regten terugvorderde, de jagt geheel hebben vrijgesteld. 

Maar aan den anderen kant zullen wij ook bevinden, dat dit 

onregt slechts schijnbaar is, en dat bij eene goed ingerigte 

burgerlijke wetgeving, de jagt niet onvoorwaardelijk aan ieder 

kan veroorloofd worden, als maar het algemeen welzijn, 

en vooral de landman in zijnen akkerbouw niet merkelijk 

benadeeld worden , en ook om gansche diergeslachten niet 

geheel uit te roeijen. 

De ondervinding heeft sedert lang als onbetwistbaar be- 

wezen, dat wanneer de jagt geheel en zonder eenige be- 

perking vrijgesteld is, er menschen zijn, die hunne zaken 

verwaarloozen , die uit hartstogt , door een’ zekeren trek tot 

luiheid gedreven, elke andere bezigheid vermijden, om 

een’ hoogst onzekeren jagtbuit na te loopen. 

Men heeft in Pruisen voorbeelden, dat zelfs toegevende 

ambts-personen moesten voorstellen, om aan de minderen de 

jagt te ontnemen en die te verpachten, wijl de burgerij door 

een onmatig gebruik der jagt zigtbaar in haren welstand te- 

rug ging. Wij zien het tegenwoordig nog in Zwitserland en 

Tyrol, en zagen het bij de vrije jagt in Zwaben, 

waarvan later nog zal gesproken worden, dat geheele famie- 

lien enkel daardoor in armoede vervielen, dat de huis- 

vaders zoo hartstogtelijk aan de jagt hingen. 

Het zoude derhalve eene kwalijke voorzorg zijn van de 

regering voor hare onderdanen, als zij door eene verkeerd 

begrepene regts-liefde , de jagt algemeen vrijstelde ; zoo zij 

niet begreep , dat het de grootste onregtvaardigheid zoude zijn, 

hem , die werkelijk eene jagt bezit, in zijne welverkregene 

regten te krenken. Een beweeggrond, welke mede hier 

tegen pleit, is ook, dat zoodra de jagt aan eene regel- 

matige administratie wordt onttrokken , in zekere mate een 

gehieel uitroeijen van sommige diergeslachten daarvan wel een 

31 
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eerste gevolg zoude zijn, zooals wij hiervan een voorbeeld 

in Frankrijk hebben. Het is evenmin uit een finantieel op- 

zigt staatkundig , maar het stemt mede niet in met het be- 

grip van regt, het dier, hetwelk een liefdevolle Schepper schiep, 

geheel uit te roeijen, wanneer Hij het ons ten nutte be- 

stemde. — Neen, de jagt moet niet drukkend zijn voor den 

Jandman ; het dier moet niet hooger worden geacht, dan de 

mensch ; het moet in behoorlijke grenzen gehouden en 

niet door vrij verklaring der jagt geheel verdelgd worden. — 

Ook hierin kan wel de Pruisische wetgeving, even als in 

zoovele andere gevallen, ten voorbeeld strekken, en de 

jager even als de landman mogen zich geluk wenschen, 

onder dezelve te leven 

Na deze korte afwijking keeren wij terug tot hetgene zich 

verder aan onze opmerkzaamheid, bij de beschouwing der 

jagt in de XIllde eeuw en volgende tijden , zal voordoen. 

De neiging voor de jagt nam in dien tijd meer en meer toe, 

en zij was het eenige, waaraan de vorsten hunne aanzienlijke 

inkomsten verkwistten. Keizer Frreperx II, Pamrrepus Aucustus 

van Engeland en Rrcnarp Leeuwennart wedijverden met el- 

kander in geldverspilling aan honden, vogels, paarden enz, 

en verwaarloosden daarom zelfs hunne soldaten , terwijl zij 

zieh onafgebroken met de jagt bezig hielden. De minnezanger 

BertRAND vON Horn, een dapper krijgsheld, geeft hun daar- 

over bittere verwijten en zegt, dat de soldaten gebrek 

leden , daar zij er liever honden en valken voor kochten. 

Deze drie genoemde vorsten, wier regering in één tijdvak 

viel, waren beroemde en kundige jagers. Rrcnarp was, 

zoo mogelijk, welligt nog hartstogtelijker , dan de beide 

anderen. 

Ofschoon de jagt in Engeland, zoowel bij de oorspron- 

kelijke inwoners als bij de nagekomene Saksers, altijd zeer 

bemind “werd, kwam de eigenlijke jagtwoede — want in- 
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derdaad kan men ze niet anders noemen — eerst met 

WirLEm DEN VEROVERAAR en zijne Noormannen op dat eiland. 

Spoedig na zijne verovering verdreef hij de inwoners op meer- 

dere mijlen afstands in het rond, en liet het zoogenoemde 

nieuwe bosch aanplanten en enkel tot zijne jagt inrigten. 

Intusschen schijnt daarin eene vreesselijke Nemesis geheerscht 

te hebben, want meerdere zijner opvolgers moesten er een 

onnatuurlijken dood in sterven. Het is twijfelachtig, wien men 

van meer jagttirannie moet beschuldigen, Warren of Pu- 

cuarp. De laatste liet alle heiningen, waarmede de in- 

woners hunne velden tegen het wild trachtten te beschutten, 

vernielen , om hetzelve een beter voedsel te verschaffen , 

en op de geringste overtreding van deze jagtverordening 

werden barbaarsche straffen gesteld. 

Minder schadelijk voor zijne onderdanen , maar niet zoo 

geheel onschadelijk voor hem-zelven , was de jagtliefde van 

Freperak IL. Hij hield bij voorkeur veel van de valkenjagt 

en was in dit opzigt voorzeker een der kundigste jagers , 

onder wien de valkeniers-wetenschap tot een’ hoogen graad 

van volkomenheid gebragt werd. De keizer zelf schreef 

een werk, waarin wij nog heden onschatbare opmerkingen 

en _natuur-wetenschappelijke aanteekeningen vinden, welk 

professor Scaremer in zijne uitmuntende uitgave , getiteld : 

Reliqua librorum Frederici II Imperatoris de arte venandi cum avibus, 

cum Manfredi Regis additionibus. Accedunt Alberti M. Capita de 

falconibus, asturibus et accipitribus ; quibus annotationes addidit 

suas J. C. Schneider ; cum fig. Lips. 1788, ons op nieuw 

bezorgd heeft. Deze monarch scheen de belofte te hebben ge- 

daan , alle dagen met den vogel te jagen, want niets kon hem 

hiervan terughouden. Toen hij in den langdurigen Lombardi- 

schen oorlog (1248) Parma belegerde, had hij met veel 

moeite de stad met een verschanst leger omgeven. De bezet- 

ting der stad wachtte het oogenblik af, dat de keizer op de 

gi 
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jagt ging, en toen overviel zij de belegeraars zoo kracht- 

dadig, dat deze geheel hun veldgeschut verloren , de be- 

legering opbreken en de stad verlaten moesten. 

De valkenierskunst was destijds tot een’ ongelooflijk hoo- 

gen graad van volkomenheid gestegen , en het is alleen in 

Frankrijk, dat zij welligt eeuwen later, onder Frans 1, nog 

hooger klom. Het was eene eerezaak geworden, een’ goeden 

valk te bezitten , met wien men zijne naburen bezocht , om 

hun denzelven te toonen, dien men voor zijne dame droeg 

en waarmede de ridders geheel Duitschland doortrokken. 

Men rigtte zoo wel valken als haviken, naarmate men de- 

zelve voor een bijzonder doel behoefde, van alle soorten tot 

zelfs den arend en lammergier toe af, met welken laatsten 

de proeven, wegens hunne wildheid en wijl ze te zwaar 

waren om te dragen, niet gelukken wilden. Ieder ridder 

deed het zelf, en daar men 20—24 jaren lang denzelfden 

vogel konde gebruiken (1), als hem geen ongeluk trof, 

werd de moeite der afrigting zeer goed beloond, als deze 

gelukte. 

(1). Dit zal toch wel onder de zeldzaamheden behoord hebben. 

Rep. 

(Wordt vervolgd). 

5D KN 



DE KRAAIJEN-HUT 





nn tee en RE ane. ze Meen 

OVER DEN AANLEG EN HET GEBRUIK 

EENER KRAAIJEN=HUT. 

CD) 

(Met eene Afbeelding.) 

»Inderdaad, geëerde jagt-collega’s ! het is een aardig ding, 

zulk eene kraaijen-hut. Juist in dat tijdvak des jaars als het 

jagen overigens weinig of niets geeft, verschaft zij ons me- 

nig genoegen en zuivert onze bosschen en velden van on- 

derscheidene te slimme roofvogels, die men anders niet 

kan aan het lijf komen. Van alle wereldsche gedruisch 

verwijderd, kunt gij in deze koele, onderaardsche kluis , 

welke ieder naar zijnen smaak kan opsmukken , ongestoor- 

der dan in de bovenwereld, uwe lezingen of philosophische 

overdenkingen voortzetten, tot dat de gewenschte verschijning 

der roofvogels dit afwisselt. — Aan hem, die niet van de 

eenzaamheid houdt, is het, als een onschadelijk iets voor 

deze jagt, vergund, zich van eenen niet al te luidruchtigen 

vriend te vergezellen, of ook eene vertrouwde gezellinne met 

zich te doen nederdalen. Die volstrekt niet buiten eenig 

spel leven kan, die moge de kaarten medenemen.” 

Met deze woorden vangt v. Wrpuncen aan, in zijne 

verhandeling over den aanleg en het gebruik eener kraaijen- 

hut, in Laurop's Annalen der Forst- u. Jagdwissenschaft , Bd. 

III. de goed ingerigte kraaijen-hut als een belangrijk bestand- 

deel van het jagtwezen en een wezenlijk genoegen, op de 
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hem eigene manier aan te prijzen. — Ook voor onze Neder- 

landsche jagtliefhebbers achten wij het onderwerp , vooral in 

betrekking tot de roofvogels belangrijk genoeg, om er eenige 

bladzijden, benevens eene afbeelding aan toe te wijden. 

Niet slechts jagtliefhebbers , maar ook onze grondeigenaren 

zouden er met voordeel voor hunne bosschen en velden 

gebruik van kunnen maken. 

In Neuhofs Magazin f. Jäger, vonden wij eene korte be- 

schrijving, medegedeeld door L. Vorer, welke juist voor 

onze plaatsruimte past. Wij laten daarvan dus de vertaling 

volgen. 

In de kraaijen-hut schiet men alle soorten van raven , kraai- 

jen en de verschillende op den uil neêrstootende roofvogels. 

Om den wille der roofvogels moet de aanleg gemaakt worden 

op eene romantische hoogte , bij voorkeur tusschen twee kort 

bijeen liggende bosschen, of ten minste niet ver van het 

bosch verwijderd, en volstrekt niet in de nabijheid van 

openbare wegen. 

Het opbouwen der hut geschiedt volgenderwijze : 

Men graaft eerst, op eene diepte van 4 voet, 12 voet in 

den omtrek , achtkantig of rond uit ; aan elken hoek wordt dan 

een paal geplaatst, welke boven den grond nog de hoogte van 

6 voet moeten hebben. Op deze palen worden kegelvormig de 

daksparren bevestigd, en deze geheel met planken betim- 

merd. Nu omkleede men ook den omtrek met planken , 

tenzij men deze van steenen heeft opgebouwd , en 

late aan de westzijde eene opening of deurtje , en aan weêrs- 

kanten daarvan een schietgat; even zoo maakt men ook aan 

den overkant of in het dak een gat, met eene schuif, welke 

dient om naar verkiezing buiten de hut te kunnen rondzien. 

Het is doelmatig, in de bovenste helft der deur een glas- 

raampje te plaatsen , waardoor men van binnen alles naauw- 
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laten , groot genoeg tot het inlaten of uitkruipen van den 

hond. Geheel de hut wordt nu met mos of ander groen 

digt bedekt, uitgezonderd de schietgaten, die natuurlijk 

vrij moeten blijven. Het hangt geheel af van den wil des 

eigenaars, hoe en waarmede de hut van binnen te versieren 

of te meubelen, maar noodzakelijke voorwerpen zijn : aan 

de wanden eenige haken, een paar geweren met toebehoo- 

ren, een tafel en een stoel, of in de plaats daarvan eene 

bank, die gewoonlijk vastgemaakt en tegenover het deurtje 

geplaatst is, opdat men zittende, door het venster alles, wat 

daar buiten gebeurt, naauwkeurig kan waarnemen. 

Is de hut tot zooverre gereed, dan maakt men , op 16 

tot 20 schreden afstands van de hut, een paar hoogten van 

steen, die met graszoden bedekt worden ; op een derzelve 

plaatst men den afgerigten uil; men bevestigt aan zijne poot 

een touwtje , hetwelk door een, tusschen de beide hoogten , 

in den grond bevestigden ijzeren ring, tot in de hut geleid 

wordt, om door een zacht rukken van den jager den uil te 

kunnen noodzaken, soms van de eene hoogte naar de 

andere te vliegen. 

De beide valboomen, — om er meer te zetten is 

overvloedig, want zij kunnen niet overzien worden — maakt 

men van 18 tot 20 voet hoog , en slechts met een’ of een 

paar zijtakken, ten einde zich meerdere vogels kunnen bijeen 

zetten en men gelegenheid heeft er meerdere in één schot te 

treffen. Voor zulke valboomen neemt men gewoonlijk jonge 

dennen, en zoo deze soms geen natuurlijke zijtakken heb- 

ben tot het opzitten , dan boort men een anderen tak in den 

stam. Het is noodig dezelve in eene juiste rigting tegenover 

de schietgaten aan te brengen, en ook aan de westzijde , 

zoodat elk schietgat op een valboom uitkomt. 

Men kiest hiervoor bepaaldelijk de westzijde, omdat 



de zon des morgens ligt hinderlijk kon wezen voor den 

schutter. 

Hoewel elk jaargetijde voor deze liefhebberij geschikt 

is, — want kraaijen, raven, roof- of liever alle dag- 

roofvogelen stooten altoos op den uil, die hun des nachts 

zoo verontrust, — zoo kiest men toch het beste daarvoor 

de lentemaanden Maart en April en den herfsttijd van 

Aegidi af. 

Met den vroegen morgen, voor zonsopgang begeeft men 

zich op weg naar de hut; men zet den uil op eene der 

hoogten, neme de lijn , aan den vogel bevestigd , en door 

den beugel geleid, met zich in de hut en geve naauwkeurig 

acht op de minste beweging van den vogel, waaraan men 

duidelijk kan bemerken of een andere vogel nadert. Men 

schiete niet dadelijk den eersten vogel, welke opzit, weg, 

maar wachte tot meerderen bijeenkomen en andere kameraden 

zich hebben laten aanlokken. Een eerste vereischte is, 

dat de uil altijd in beweging zij , soms van de eene hoogte 

naar de andere heen en weêr vliegt; waartoe, zooals gezegd 

is, een zacht rukken aan het touwtje zeer gemakkelijk kan 

dienen, wanneer de vogel het niet van zelf doet. 

Als er verscheidene vogels bijeenverzameld zijn, dan be- 

gint men te schieten. Het geschotene haalt men zelf niet, 

maar late het door den hond apporteeren. Wanneer men 

de getroffene vogels zelf wilde halen, dan worden de 

levenden schuw en vliegen weg; voor den hond zijn ze 

niet bang, want men kent voorbeelden, dat zij hij volmaakte 

stilte in en om de hut, zelfs op den hond neêrstooten. 

De roofvogels, alsook de kraaijen , zetten zich bijzonder 

gaarne, als men eene graauwe kat niet ver van den uil, op 

een derde hoogte stelt. Deze moet echter vooraf zoo goed 

afgerigt zijn, dat zij zich gemakkelijk laat vervoeren en 

ook goed op de hoogte blijft zitten. 
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Het voedsel van den uil bestaat in allerlei vleesch; een’ 

jongen uil kan men echter met kleine vogels , mollen , rat- 

tea en dergelijken in het leven houden, mits het geen be- 

dorven of stinkend aas zij. Men zorge verder tot zijn 

verblijf eene tamelijk beslotene ruimte, onder een schuur of 

stal te bestemmen „ waarvan de wanden met eenige stangen 

zijn voorzien, zoodat hij van de eene op de andere kan 

rondvliegen. Is hij geheel vlug, d. i. wanneer zich geen 

bloed meer in de schachten zijner pennen vertoont , dan 

doet men hem oogenblikkelijk een touwtje of broek aan , 

en gewenne en drage hem gestadig op de vuist, opdat hij 

geheel tam worde en zijnen pligt op de kraaijen-hut goed- 

willig volbrenge. 

RDD Be Le LEE 



DE TOONEELISTEN ALS JAGERS. 

(Gevolgd naar het Fransche werk van E. Brazre, »le 

Chasscur Conteur”’ Brussel 1840, pag. 344). 

DOOR 

F. A. VERSTER. 

OR 

Een tooneelist, die het tooneel verlaat, verkiest meestal 

het buiten- boven het stadsleven; hij heeft behoefte aan 

versche lucht , om zijne, door den walm der tooneellampen , 

bedorven longen te herstellen. — De zonnen van klater- 

goud, de kartonnen manen, de op doek geschilderde bos- 

schen vervelen hem sedert lang; hij ondervindt een onuit- 

sprekelijk genoegen door die nagebootste natuur met de 

wezenlijke te verwisselen. Eenmaal buiten zijnde , moet 

hij een tijdverdrijf hebben, en de jagt is het beste van 

allen voor iemand, die vroeger niets deed dan repetitien bij- 

wonen en studeren; daarenboven is het een nieuw karak- 

ter, dat hij moet aannemen, en dit alles maakt het bui- 

tenleven minder eentoonig. 

Hij die echter jager was vóór het betreden der planken , 

Jaagt nog steeds onder het bestuderen zijner rollen ; hij 

maakt zich de dagen van een »reláche” ten nutte, en men 

heeft dikwijls gezien, dat een stuk niet werd opgevoerd 

door ongesteldheid, omdat het eerste sujet op een openings- 

dag aan het Jagen was. Larive liet dien nimmer voorbij- 

gaan; al de bravo's, al het handgeklap van het parterre 
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konden hem van het patrijzenschieten niet terughouden , 

zoo de lust daartoe hem bekroop. Eens sprak een jagtop- 

ziener hem aldus aan : 

„Door welk regt jaagt gij op de eigendommen van den 

graaf … 7” 

Larive zet zich in théatrale houding, en antwoordt even 

als in de rol van Manometr : 

„Door ’t regt dat hij, die voor geen reuzenplannen beeft, 

„Op ’t wuft en zwak gemoed der stervelingen heeft’ — 

1, 
»In dat geval, mijnheer. ..., dat maakt verschil. ..., 

zegt de jagtopziener, overbluft door de houding, die de too- 

neelspeler onder het uitspreken der twee Alexandrijnen had 

aangenomen. — 

Dit voorval is ongetwijfeld algemeen bekend , maar het- 

zelve is overwaardig om eene plaats te bekleeden in een 

tijdschrift over de jagt. Hier volgt een tweede, dat gij 

misschien niet kent. 

Op zekeren maandag moest MoxveL de rol van Hirpouvrus 

vervullen. Zondag avond wordt hij op eene jagtpartij genoo- 

digd, die twee dagen moest duren. — Hij spreekt met den 

regisseur en met zijne medgezellen, en de voorstelling van 

de Phedra wordt tot dingsdag uitgesteld. Onze tooneelist 

begeeft zich op weg, het geweer op den schouder en is 

regt in zijn schik. — Getrouw in de vervulling zijner plig- 

ten, komt hij op het vastgestelde uur terug , kleedt zich 

aan en verschijnt achter de schermen als jonge vorst gekleed. 

Maar terwijl de acteur de hazen had vervolgd , was door 

de ongesteldheid van een zijner makkers het affiche veran- 

derd ; in plaats van Phedra was de voorstelling van Mitri- 

dates aangekondigd. — MosveL was daarvan geheel onknn- 

dig; zijne medespelers meenende , dat men er hem van ver- 
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wittigd had, en in Hippolitus meenende Xiphares te zien , 

waren zij wel verre van het quiproquo te vermoeden. — 

In de Phedra, even als in de Mithridates, moest Moxver bij 

het opgaan van het gordijn optreden; in beide stukken was 

dezelfde persoon zijn vertrouweling, en hij moest het eerst 

spreken. — 

Terwijl hij zich met Argares achter de schermen be- 

vond , hield hij hem natuurlijkerwijze voor FrerAMeNes ; 

want het was altijd dezelfde acteur, in dezelfde kleeding 

en met denzelfden baard. — Het gewone teeken wordt ge- 

geven. De welluidende toonen van de symphonie, welke 

men elken avond sedert Frans I speelt, doen zich hooren. 

De gordijn gaat op en Monver vangt aldus aan : 

»’k Sta pal in mijn besluit, ’k vertrek mijn Therameen, 

»’k Verlaat het dierbaar oord van ’t lieflijke Frezeen. 

„Door twijfeling gedrukt”. 

Plotseling ontstaat er eene opschudding, die hem nood- 

zaakt te zwijgen. — Verwonderd over het gemompel en het 

gegons der toeschouwers, die eindigden met te schreeuwen, 

dat hooren en zien verging, vroeg hij ter zijde aan 

Theramenes : 

» Wat scheelt hen heden toch ?” 

»Men moest die vraag veeleer tot U rigten: gij komt 

»zoo even van de jagt te huis, en dadelijk begint gij we- 

„der met de rol van jager te vervullen. Denk toch, dat gij 

» voor Xipmares speelt.” 

» Wat zegt gij 2” 

» Wij geven Mithridates.” 

» Mijne Heeren’, zegt MonveL , zich tot de toeschouwers 

»wendende , »ik keer zoo even van de jagt terug en wist 

»niet, dat men het affiche had veranderd. Ik vraag om 

» verschooning.” 

Hij neemt zijn’ vertrouweling bij de hand en verdwijnt 
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met hem achter de schermen. — Een oogenblik daarna 

treedt hij weder op, en zegt: 

»’t Berigt was juist Arbaat ; want Mithridaat is dood, 

»En Rome won de kans, daar onze heirmagt vlood.” 

Toen hij tot zijn eerste rustpunt was gekomen, werd 

Monver met drievoudig handgeklap begroet. 

Prévure, nadat hij het tooneel had vaarwel gezegd, 

woonde te Senlis en jaagde elken dag , als het weder gnn- 

stig was. — Hij was een zóó voortreffelijk tooneelspeler, dat 

wanneer men hem zag met zijn groen buis, de weitasch op 

den rug en het geweer onder den arm, men hem voor 

een’ oud jager zoude gehouden hebben. — 

Door het vervullen van verschillende rollen op het too- 

neel, bootste hij de vereerders van St. Huiserrt volkomen 

in hunnen gang en hunne gesprekken na; maar wanneer 

hij een schot deed, dan verdween de gelijkenis oogenblikke- 

lijk. — Men meene echter niet, dat Prévire knorrig werd 

wanneer hij gedurig misschoot ; integendeel, wanneer hij 

bij toeval een patrijs of een konijn doodde , hoorde men 

hem zuchten en een lang klaaglied aanheffen over de van 

de moederzorg beroofde achtergeblevene weezen ; over den 

band van liefde, dien hij had verbroken; over de droefheid, 

welke door hem in het konijnshol zoude heerschen enz. Hij 

beschuldigde zich zelven gelijk een misdadiger, en terwijl hij 

in langdradige uitweidingen verviel over het leed, dat zijn 

hart doorknaagde, deed de tooneelspeler niet zelden tranen 
‘ vloeijen. » Wanneer ik mik „ zeide hij, »dan valt het stuk 

wild niet ; ongelukkigerwijze had ik deze keer zulks niet 

gedaan.” — Wanneer Prévirre met eene gevulde weitasch 

te huis kwam, dan was hij den ganschen dag in een kwa- 

den luim. En wanneer hij den volgenden dag op zijne ta- 

fel een gebraden patrijs of gestoofd konijn zag verschijnen, 

dan begon zijn treurzang op nieuw. 



528 

De vrouw van Príévire nogtans hield veel van wild; 

hetzelve werd dikwijls door haar gekocht en in dat geval 

at haar echtgenoot er met genoegen van, zonder er zelf 

over te spreken. Men verzekert, dat de ex-commediant een 

zeer groot liefhebber was van de geroosterde stukjes brood, 

die men gewoonlijk onder de gebraden houtsnippen legt; en 

_ daarin had hij gelijk : het is een fijn eten , vooral wanneer 

zij goed geroosterd zijn. — Op zekeren middag had zijne 

keukemmneid twee houtsnippen gebraden. 

» Waar zijn de geroosterde stukjes brood?” vroeg Préviute. 

» Welke bedoelt gij ?” vroeg de keukenmeid , eene boerin 

uit Senlis, onlangs in zijne dienst getreden. 

„Hebt gij geen sneedjes brood in de braadpan gelegd , 

»ten einde niets van de snippen zoude verloren gaan ?” 

»Ik kan u verzekeren, Mijnheer , dat er niets is uitge- 

» vallen” 

»Hoe , ongelukkige; is het mogelijk ? Hebt gij die hout- 

snippen uitgehaald?” — 

» Maar... mijnheer. ik dacht. Wildet gij dan de…. 

eten 2” 

»Wel zeker, dat is juist het lekkerste.” 

» Maar dat hadt gij mij dan toch moeten zeggen.” 

»Gij zijt een domoor; gij hebt een’ grooten misslag be- 

gaan: het grenst aan misdaad. — Herinner u op een an- 

deren tijd er alles in te laten.” 

Acht dagen na dit voorval braadt Kaatje twee patrijzen ; 

zij legt er twee geroosterde sneedjes brood onder , en zet 

aan PrÉvare een geregt voor, waarvan de reuk weinig 

goeds doet voorspellen. 

» Kaatje.’ 

» Wat belieft u, mijnheer !’ 

„Hebt gij die patrijzen niet uitgehaald 7” 

„Neen mijnheer. — Moesten die dan uitgehaald worden ?” 
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»Zonder dat zijn zij niet eetbaar.” 

„Het wordt zoodoende , mijnheer ,‚ hoogst moeijelijk, u 

te vreden te stellen ; dan eens wilt gij …. eten, dan we- 

der niet. Het is zeer onaangenaam zulk een wispelturigen 

meester te moeten bedienen.” — 

De prins van Coxpé was een groot jagtliefhebber , even 

als al zijne voorvaderen. Men zegt ook, dat hij veel hield 

van comedie spelen en er zeer ver in gevorderd was. — 

Daar Prévirre in zijne nabuurschap woonde, verzocht hij 

hem het bestuur van het tooneel van Chantilly op zich te 

willen nemen, en aan dat gezelschap, hetwelk meestal uit 

voorname personen bestond, raad te willen schaffen. — 

Comedie spelen is evenzeer een hartstogt als jagen. — 

Niets was in staat om den prins eene repetitie te doen 

overslaan. — Wanneer het daartoe vastgestelde uur sloeg , 

al ware het ook op het plegtig oogenblik van een hallali , 

reed hij spoorslags weg, zonder zich om het hert te be- 

kommeren , ten einde zijne rol van Clitander of Valerius te 

vervullen ; al de Crispin’s, de Orgon's en de Cleante's, die 

de jagt bijwoonden , met zich voerende. »Mijne heeren ,” 

zeide hij dan, »wij hebben geen oogenblik te verliezen , 

„men wacht ons.” 

De prins van Conpí reisde eens door de stad Senlis ; hij 

ontmoette Prévirre in jagerskleeding. De ex-commediant , 

het geweer onder den arm en volgens de voorschriften ge- 

kleed , stond op het punt van ter jagt te gaan, terwijl 

zijne vrouw hem vaarwel zeide. 

»ls het mogelijk? ik wist waarlijk niet, mijn waarde 

‚Prévure, dat gij ook jager waart. Waarom hebt gij mij 

„dit nimmer gezegd 7” 

» Waartoe zoude ik Uwe Hoogheid met zulke beuzelingen 

»lastig vallen 7” 
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»Ik zoude daaruit gezien hebben , waarde vriend , dat 

»wij in alles overeenkomen. Beide zijn wij liefhebbers van 

»de jagt en van het tooneel. Ik wed echter, dat al wint 

»gij het van mij op de planken, zulks evenwel op de 

„jagt het geval niet zal zijn.” — 

’En gij zoudt die weddingschap zeker winnen,” zeide 

mevrouw PrÉviLLE. 

» Voorzeker . . . . ik jaag slechts om mij te vermoeijen, 

»om daarna het genoegen te hebben van bij mijne te huis 

»komst uit te rusten.” 

„Het doet mij genoegen zulks te vernemen , PréÉvure , 

»want van dit oogenblik af aan geef ik U vergunning , om 

»op mijne grondbezittingen te jagen.” — 

» Waarmede heb ik toch zooveel goedheid van Uwe Hoog- 

»heid verdiend ?” 

»Ik mag u goed lijden , dat weet gij Prévure ; en het is 

»mij hoogst aangenaam u een genoegen te kunnen doen. 

»Van heden af jaagt gij overal bij mij, ik geef u daartoe 

»de meest mogelijke vrijheid.” 

„Uwe Hoogheid . . . . . ik ben waarlijk beschaamd 

»Ga in mijn park, en ook op die plaatsen, die ik slechts 

v voor mij alleen behoud. De jagtopzieners zullen bevel 

„krijgen u uiet lastig te vallen.” — 

» Maar , Uwe Hoogheid . . . . ik zoude waarlijk misbruik 

smaken , wanneer ik mij die vergunning liet welgevallen.” 

» Volstrekt niet, ik geef ze u immers.” — 

„Dat is wel waar, maar ik weet, dat gij even jaloersch 

»omtrent uwe fasanten zijt als de groote Sultan het om- 

» trent zijne odalisken is.” — 

» Mijn vriend,” merkte Mevrouw Prévire aan, »gij weet 

»toch, dat de Sultan tot zijnen harem slechts gesnedenen 

» toelaat” — 
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PROEVE EENER KORTE GESCHIEDENIS 
DER JAGT EN JAGTKUNDE, TOT DE 
UITVINDING VAN HET BUSKRUID. 

(Vervolg van bladz. 318). 
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Met uitzondering van de roofdieren, de elanden, de 

zwijnen en de herten enz. , joeg men bijna alle dieren met 

vlugge en moedige valken. Een voorbeeld hiervan hebben 

wij medegedeeld van Lopewijk pen neme. De ra Biene 

verhaalt ons nog eene anecdote , welke hij zegt dat Peren 

VAN OrGrMONT , parlements-president en kanselier van Frank- 

rijk , wien den vogel toebehoorde , als volkomene waarheid 

kon bevestigen. Deze man leefde te Berry en hield veel 

van sperwers, waarvan hij dan ook eenige uitmuntende 

exemplaren bezat. Zijnen lieveling gaf hij de vrijheid in 

huis rond te loopen en ook op het veld voor zijne eigene 

behoeften te jagen, ten einde gestadig in oefening te blij- 

ven. en niet vadsig te worden; maar als dezelve uit- 

vloog of hij hem met zich nam, deed hij hem den veter 

en de schellen af, opdat hij nergens zoude blijven hangen. 

Gewoonlijk zat de vogel in de nabijheid zijner kooi of in 

een hoog venster, op eenen daarin aangebragten stang. De 

ridder bezat behalve dezen vogel nog een’ zeer zeldzamen 

schat : eene aardige, schoone, deugdzame vrouw, welke 

hij zeer beminde. Deze had wederom een’ schat, en wel 

een zeer fraaijen papegaai, die de liefdesverklaringen voort- 

5 
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zette, als haar heer en gemaal haar verliet, en zeer be- 

spraakt was, zoodat ieder met bewondering van hem sprak. 

Op eenen konden morgen nam de edele vrouw de kooi der 

papegaai en plaatste haar bij het haardvuur, terwijl het 

dier er vrolijk uithuppelde en zich in de warmte koesterde 

en pluisde. Lagchend aanschouwde de dame eenige oogen- 

blikken dit spel, toen plotseling de in het venster zittende 

sperwer neêrplofte en den onbezorgden papegaai beet nam. 

Op het hevige schreeuwen der dame kwam de ridder, op 

zijne pantoffels, toeschieten, en hare handen wringende, 

wees de dame hem, op welk eene wijze zij haar liefste op 

de wereld verloren had. De ridder trok dadelijk’ zijn hand- 

schoen aan, alsof hij wilde opzitten , en riep den vogel, die 

zich spoedig op zijne hand plaatste, terwijl zijn heer hem 

den papegaai onbeschadigd ontnam. Deze was echter zoo 

danig verschrikt , dat hij gedurende eene maand niets 

meer zeide; gelijk het vele papegaaijen, die de vrouwen 

bebabbelen , na eene scherpe les gewoonlijk gaat ! 

Tot de valkenjagt behoorden intusschen niet slechts val- 

ken , maar ook verscheidene soorten van daartoe afgerigte 

honden , die wij vroeger reeds opgenoemd en breeder be- 

handeld hebben. Wij zien zulks mede uit de verhandelin- 

gen, welke Dusonisivs, Bisschop van Senlis, en Paiip vaN 

Viert „ Bisschop van Meaux, daarover schreven, en die 

tevens ten bewijze kunnen strekken, welke ijvervolle jagers 

de Geestelijken van die tijden waren. Als een staaltje van 

buitensporige verkwisting kan dienen, hetgeen ons de Graaf 

van Nevers, tijdens zijne gevangenschap bij den slag van 

Nieopolis , verhaalt van den Sultan Basazer, die er 7000 

valkeniers en 7000 jagers in voortdurende dienst op na- 

hield. Toen Karel de XI van Frankrijk dit hoorde , was 

hij daarover zoo verblijd, dat hij den Sultan handschoenen, 

met paarlen en edelgesteenten omzet, tot het dragen der 
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vogelen, toezond. Ook kon de gevangen Graaf van Nevens, 

slechts voor eenen losprijs van twaalf witte valken zijne 

vrijheid bekomen ; elk ander aanbod sloeg de Sultan af. 

De noodzakelijkheid om honden bij de valkenjagt te ge- 

bruiken, vinden wij ook in de uitgiften der haviksleenen , 
zooals b. v. in dien , waarmede keizer Kare IV den Rid- 

der Wersner begiftigde. Kleinere jagtbezitters hadden dit 

voorregt niet, en moesten zich dikwijls met het opzoeken 

van het wild behelpen of mogten slechts mederijden , om 

den vogel te helpen enz. Bij gebrek aan honden gebruikte 

men somtijds tot het opjagen eene lange lijn, gelijk men nog 

tegenwoordig doet om de leeuwerikken in de avondnetten te 

drijven. Ofschoon de jagt met honden, in onderscheidene 

jagtdistrikten , gestrengelijk aan den eigenaar van den 

grond voorbehouden was, zoo vinden wij toch nergens, dat 

het jagen met den vogel evenzeer verboden is geweest. Hierbij 

was het niet om den jagtbuit te doen, maar om het genoe- 

gen; vrij zwierf dus de ridder, met den vogel op de hand, 

door het landschap , terwijl de bezitter der jagt of vreem- 

den hem kwamen vergezellen, als. zijn vogel goed was. 

Het is reeds aangemerkt , dat de Ridders, edellieden en 

vorsten zelven hunne jagtvogels afrigtten , waarin zij reeds 

van hunne jeugd af onderwezen werden. Het jagtregt 

van dien tijd bestond niet anders dan bij de edellieden , want 

geen ander mensch had daarbij iets te verrigten , dan hoog- 

stens de allergeringste bezigheden. De jagt, de behandeling 

der wapens, het visschen, het schaakspel en het meeste 

de galanterie voor de vrouwen , waren het eenige noo- 

dige om den volkomen edelman te vormen. Wij hebben 

het aan den tijdgeest en onze meer ontwikkelde beschaving te 

danken , dat zulks thans het geval niet meer is ; maar het 

kan niet ontkend worden , dat het vermaak der jagt daar- 

door oneindig moest verhoogd worden , wanneer men zelve die 
35% 
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zaken behandelde, waaruit 't genot als ‘t ware geboren 

wordt. Het is een groot onderscheid of men, zoo als vroe- 

ger, in eene beslotene jagt van achter een aangebragt 

scherm op het toegedreven wild vuurt, dan of men het 

opsporen , te zamen drijven en insluiten zelf leidt. In 

het eerste geval kan de jagt niet dat interessante heb- 

ben , hetwelke het laatste oplevert. Hoe dikwijls gebeurt 

het niet, dat de jager, welke onder het jagen welligt 

geen schot mag mededoen, er meer deel aan neemt, 

dan hij, wien het wild toegedreven wordt ; en dat zij, die 

de jagt eigenlijk besturen, meer genoegen en hart er voor 

hebben , dan zij, waarvoor zij dezelve ondernemen, om hun 

een genot te verschaffen ; want het ligt immers in ’s men- 

schen natuur, dat hij juist datgene bemint, wat hem 

moeite kost om te verkrijgen. Het is er verre van af, 

te willen beweren, dat een vorst tegenwoordig nog zijn’ tijd 

zou moeten besteden, om een’ leidhond aan te brengen; wij 

hebben het slechts aangestipt, om de buitengewone liefde der 

toenmalige vorsten voor de jagt meer duidelijk te maken. 

De reiger , welke later , na de uitvinding van den hagel, 

wegens zijne schuwheid een voornaam voorwerp der vogel- 

jagt werd , waar zij nog overbleven , was vroeger niet zoo 

gezocht, hoewel dit wildbraad voor eene uitgezochte spijs 

gehouden werd. Een bewijs hiervan levert ons het oud 

fransche gedicht: de reigerbelofte van het jaar 4559, het- 

welk in de Bernsche bibliotheek wordt bewaard ; daarin 

heet het: 

Toen RoserT van Artois uit Frankrijk gebannen werd , 

stak hij over naar Engeland , waar hij eene welwillende op- 

name vond. Hij ging dikwijls ter verstrooijing op de jagt, 

dewijl hij een uitmuntenden jagtvogel had. In gedachten 

over zijn noodlot verzonken, zwierf hij eens, met zijn valk 

op de hand, rond, toen deze een reiger bemerkte. Hij 
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stijgt op en brengt zijnen heer den buit na een’ korten 
kamp. Rosert is verdrietig over zulk een slechte vangst, 
maar nu valt hem de gedachte in, om zich door dezen vo- 
gel gelegenheid te verschaffen, Epvarp, koning van Enge- 
land, die door zijne vrouw aanspraak had op den franschen 
troon, op te hitsen en zich daardoor op Frankrijk te wre- 
ken. Hij ontdoet den reiger van de klaauwen des valks, 
laat hem plukken en braden. Hierop legt hij hem tusschen 
twee zilveren schotels en draagt hem met veel praal , be- 
geleid door twee viool-, twee citherspelers en twee zange- 
ressen, naar Epvanp's paleis, terwijl hij alle ridders opriep 
om hem te volgen. Toen zich eene menigte bijeen verza- 
meld had, sprak hij haar op deze wijze toe : 

»Ik noodig u uit over dezen reiger die geloften te doen, 
welke uwer waardig zijn. Dit is, zoo als gij weet, het 
slechtste en vreesachtigste van alle dieren, want het is zelfs 
bevreesd voor zijne eigene schaduw, daarom geef ik het 
hier ook aan den lafhartigsten der menschen”. 

Nu wendt hij zich tot den koning en biedt hem den 
reiger aan, als een voorbeeld der lafhartigheid , welke hij 

daardoor betoont, dat hij zijne regten op den franschen 
troon niet doet gelden. Epvarp, buiten zich zelven van 
woede, legt op den reiger de gelofte af te zullen bewijzen, 
dat hij geen lafhartige is, en op leven en dood binnen 
jaar en dag, met Pm om de kroon te zullen strij- 
den. Hierna volgt de graaf van Sauspury , die zijne ge- 

liefde , zekere jonkvrouwe van Errey — welke later de oor- 
zaak werd van de oprigting der kousenband-orde — smeekt, 

terwijl hij zijne gelofte doet, een’ vinger op zijn regter 
oog te leggen, hetwelk hij niet eer wil openen (en hij hield 

deze gelofte ook) tot hij het fransche leger geslagen had ; 

de jonkvrouwe zwoer daarna, eveneens op den rciger, 

zijne liefde dan te zullen verhooren en dan met lijf en ziel 
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de zijne te zijn. Alle ridders volgden het voorbeeld en 
zwoeren op den reiger, Epuarp's regten op den franschen 
troon tot in den dood te verdedigen , en dit werd het be- 

gin van eenen oorlog, die Frankrijk bijna in Engelands 

handen zou geleverd hebben, en waarvan het bijna als door 

een wonder gered is. 

In dien oorlog viel er eene gebeurtenis voor , welke de 

toenmalige jagers-zeden tamelijk getrouw voorstelt, en het 

groote verschil der toenmalige en tegenwoordige denkwijze 

duidelijk aantoont. Om den moed in het leger aan te 

wakkeren, was het gebruikelijk, kort voor het beslissend 

oogenblik van den slag, eenige der uitmuntendste jonge 

krijgslieden, de belooningen voor de van hen te verwachten 

diensten reeds vooruit toe te kennen, en hen tot ridders te 

slaan ; waardoor zij in zekeren zin de verpligting op zich 

namen, tot den laatsten druppel bloeds in den strijd te zullen 

volharden. Wirvem van Heneeouwen stond met 500 ruiters 

op den regter vleugel der fransche armée, tusschen welke 

en de Engelsche bij Viransoffe, men het zamentreffen te ge- 

moet zag. Plotseling liep een haas langs het voorste gelid 

des legers , welken men met het gewone jagtgeschreeuw 

begroette en begeleidde. Wire hield dit voor het gejuich 

vóór den slag en sloeg oogenblikkelijk meerdere nieuwe rid- 

ders, terwijl het evenwel tot geen treffen kwam. Deze be- 

hielden sedert den naam van haas-ridders, als een’ voortdu- 

renden eeretitel, en stelden onder elkander eene kleine orde 

in, waarin slechts kundige jagers konden opgenomen worden 

en wier teeken een haas was. Thans zou deze orde en 

titel geen groot geluk bij een leger aanbrengen. 

Epvarp. benutte Frankrijks verovering bijna slechts om te 

jagen, en maakte zich daardoor de baronnen, die hunne 

Jagten door vreemden zagen vernielen , zeer vijandig. Hij 

had, zegt Froissanp , vaartuigen van bereide huiden om 
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te visschen bij zich , waarmede hij overal, waar het slechts 

mogelijk was, ging visschen. Dertig valkeniers te paard 

droegen de vogelen , en zestig koppels wind- en even zoo- 

veel jagthonden volgden den koning overal. De engelsche 

heeren hadden daarenboven ieder hunue honden en vogels, 

even als den koning, bij zich. 

Overal hechtte men er meer aan, om de vogelenjagt in ge- 

zelschap , dan alleen te beoefenen. Waar dit mogelijk was , 

schaarde zich een gezelschap bijeen, en trok in geordende 

rijen over de velden, even als thans nog bij de drijfjagten 

geschiedt. Aan de aanzienlijke heeren werd de valk plegt- 

statig , door den opperjagermeester overgereikt, en deze 

hield zich, zoodra de jagt een aanvang nam, meestijds nabij 

zijnen heer, om hem met zijnen valk te hulp te komen, 

als dit noodig was: want niet altijd kon het bejaagde dier 

door één valk overwonnen worden. De orde , waarin men de 

valken liet stijgen, werd vooruit bepaald , om elke onaan- 

genaamheid te vermijden , en altoos werd de eerste valk 

opgelaten door den jagtheer, waarna de dame, en zoo als 

het lot bestemde , de overige heeren volgden. Dikwijls was 

dit regt ook aan hem , wien het dier het meest nabij was. 

Voor het gezelschap uit, zochten de stuif- en staande hon- 

den, en een boogschot achter hetzelve , werden de hits- 

en windhonden geleid. Moest er meer dan één valk stij- 

gen, dan werd zulks door den eigenaar der jagt bepaald en 

hij riep de bezitters daartoe op. Wanneer de kampenden in 

de lucht zich niet te ver verwijderden, dan hield alles stil, 

en men prees of laakte de valken , waarop aller oogen ge- 

vestigd waren; ging de jagt echter verder, dan was het 

eene eerezaak , niet achter te blijven. Als het noodig was, 

liet men meer valken stijgen, maar dan moesten deze zich 

onderling kennen. Kraanvogelen ving men op die wijze 

met twee of drie valken, en hitste dezelve met windhonden, 
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zoodra zij aan den grond kwamen. Vijvers omheinde men, 

en stuurde er dan iemand met een trommel in, die er 

de ganzen en eenden moest uittrommelen. — Was er een 

dier gedood, dan werd het dadelijk ontweid, en den jagt- 

vogel onder liefkozingen, zijn regt, d. 1. het hart, ge- 

geven. 

Wij vermeenen , dat onze lezers zich een tamelijk duide- 

lijk denkbeeld van het opwekkende dezer jagt hebben kun- 

nen vormen, en, dat zij met ons zullen betreuren , dat 

dezelve bijkans overal is te niet gegaan. Wij willen der 

halve overgaan tot de beschrijving der jagt met honden. 

Men gebruikte voor de jagt alle soorten van honden, die 

men nog tegenwoordig daarvoor bezigt , maar moest vroeger 

meer van hunne hulp vorderen dan thans, nu het buskruid 

het dooden van dieren op verderen afstand en bij moeijelij- 

ker omstandigheden mogelijk maakt. Men kan de honden 

bijna verdeelen in zoovele soorten, als er jaagbare dieren 

gevonden worden; ten minste de oude volken hadden voor 

elke soort van jagt, bijzonder daartoe afgerigte honden. 

Hoofdzakelijk kan men ze echter in vier klassen rangschik- 

ken: jagthonden, windhonden, hitshonden en dashonden ‚ waarbij 

men nog den kwartel- en patrijshond kan voegen , hoewel deze 

in oude tijden minder en op eene andere wijze gebruikt 

werd dan thans. De honden stonden , vooral in Frankrijk , 

in het grootste aanzien , omdat zij tot de parforce-jagt wer- 

den gebruikt, welke bij voorkeur de koninklijke jagt genoemd 

werd. In Duitschland had men een helbruin, graauwachtig 

ras, dikwijls met witte pooten, die lang gestrekt, zeer lang 

behangen en kortbeenig waren. Zij waren zeer gezocht, en 

ook in Frankrijk en Engeland had men er eenige koppels 

van. Zij joegen niet te driftig, maar zeer volhardend. Het 

oorspronkelijke fransche ras van jagthonden was meer hoog 

op de pooten, vlugger, niet zoo lang behangen, zwart en 
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wit gevlekt , maar, sedert Lopewuk pe neige of de IX eene 

_ uitmuntende soort van de kruistogten had medegebragt , kwa- 

men er ook vele graauwen onder, omdat deze Tartaarsche 

honden genoemde kleur hadden. Een der beroemdste honden 

was Souillard, de stamvader van een nieuw ras, dat aan 

koning Lopewuk XI toebehoorde. Een arme edelman bood 

hem ten geschenke aan den koning , die hem aanvankelijk 

in het geheel niet achtende, aan den hofmeester Gaston gaf, 

die hem op zijne beurt weder aan den hofmeester van Norman- 

die aanbood. Later werd hij zoo beroemd , dat een onge- 

noemde een werk over hem schreef, getiteld : Jagtboek van 

den hofmeester van Normandie, en verhalen van den goeden hond 

Souillard , toebehoorende aan den koning van Frankrijk. Hij 

dekte eene leelijke teef van Traliaansch ras, welke aan 

Grerrrer toebehoorde, van welke de parforce-honden van 

den koning van Frankrijk tot in de laatste tijden afstamden. 

Men kan ten minste niet zeggen, dat het hun aan nazaten 

ontbroken heeft. — Dit ras was bekend onder den naam 

van Beauz- of Greffieri’s. — De beroemde Taharots of Valken 

uit Barbarije, de beste van alle bekende soorten, zijn 

evenzoo door Lopewijk van de kruistogten naar Frankrijk 

overgebragt. De Engelsche honden waren, gelijk ze nu 

nog zijn, graaauw , en kleiner dan de fransche, maar van 

langer duur. De beste honden van zuiver fransch ras kwa- 

men uit Bretagne. 

De kwartel-, patrijs- en waterhond waren bekend onder 

den naam van spaansche hond, en stamden uit het land van 

dien naam af. Zij waren meer poedelachtig en niet gelijk 

aan onze patrijshonden. De wind- en dashonden waren van 

de onzen niet verscheiden. De jagt met honden, voorna- 

melijk echter de parforce-jagt, werd vooral bij de franschen 

zeer geregeld beoefend : zij was er des te moeijelijker, om- 

dat het wild niet menigvuldig was, en vooral het hert op zeer 
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uitgestrekte vlakten moest uitgemaakt worden. Dit geschiedde 
met den leidhond, en wel zoo, dat elk spoor, daar, 

waar het ingedrukt was, met een tak werd belegd door 
de jagtbedienden , waarvan het aankomende gezelschap en 
voornamelijk den jagtheer alle kenteekenen waarnamen. 
Eene groote rol daarbij speelden de uitwerpsels. Wij weten 
het ook nu nog, dat men hierdoor niet slechts het hert 

van de hinde onderscheidt, maar dat ook zijn ouderdom en 

toestand daaruit beoordeeld kan worden , maar wij ontdek- 
ken er niet meer in, wat de ouden er in zagen, die, 

even als vroeger de piskijkers , slechts het water der zie- 

ken, alleen de uitwerpsels van het hert behoefden te zien, 
om zijne geheele verledene en toekomende geschiedenis te 

verhalen. Daarom werden zij ook zorgvuldig opgeno- 
men en aan het aankomende jagtgezelschap door de jagers 

ter beoordeeling overgegeven. De ra Broye bemerkt hiervan, 

dat diegenen er het meeste van hebben willen weten, en 

er over spreken , die er het minste van begrijpen. Ove- 

rigens was het voor den hestuurder der jagt van het hoog- 

ste belang, nergens in mis te tasten; want behalve de 

groote schande , waaraan hij zich daardoor blootstelde , ont- 

sloeg bijv. ook Karr XI van Frankrijk oogenblikkelijk zijn’ 

opperjagermeester , den heer v. GAmacnos , wegens eene en- 

kele mislukte jagt. 

De parforce-kleeding was in Duitschland verschillend, 

rood , blaauw, geel enz., in Frankrijk echter groen. Het 

aanjagen geschiedde tot aan de XVde eeuw, niet op de 

thans gebruikelijke wijze , met lanceer-honden , maar doordien 

men het laatste spoor met den leidhond opnam, ea stil voort- 

trok. De hondentroep volgde aaneen gekoppeld, tot dat 

het hert opstond en de honden het spoor opvatten. — De 

beroemde graaf v. Forx, waarvan wij later meer zullen hoo- 

ren, deed het eens met 4600 honden te gelijk. In vroe- 



nde eerd 

nn nn cn 

541 

gere tijden joeg men met 10 of 412 honden; in de Xlllde 

eeuw werd de troep tot 50 en 60 vermeerderd , tot dat 

allengskers eene meer en meer veld winnende weelde, dit 

getal steeds opvoerde. ' 

Aan een helklinkend en schoon aanslaan, werd groote 

waarde gehecht. In 4560 werd een wetenschappelijk on- 

derzoek , door een onbekende, over den voorrang van het 

geluid bij de hondenkoppel des konings van Frankrijk, boven 

de muzijk zijner kapel geschreven, waaraan de kapelle werd 

toegegeven , dat zij schoone muzijk maakte , maar tevens 

wordt bewezen, dat zij niet dat heerlijke volaccoordig ge- 

luid in die volkomenheid konde bereiken , en zij hoogstens 

slechts sterke gelijkenis konde voortbrengen. — Is met dit 

schoone geluid, zegt Gasse pe LA Biene, nog het gejuich 

der jagers en het geschal der horens verbonden, dan zal 

niemand zich een ander paradijs toewenschen. Het hoorn- 

blazen was iets, waarop men in Frankrijk grooten prijs 

stelde. De hoorn, hetzij vleugel- of waldhoorn, in het 

bosch geblazen, heeft een buitengewoon wegslependen klank, 

en zonderling is het, hoe dikwijls een enkele toon , zelfs 

zonder melodie, zoo zeer kan opwekken. Geen ander in- 

strument, zelfs de stil-toonende Eolus-harp of wellui- 

dende harmonica, kunnen hem hierin niet evenaren ; het 

behoeft ons daarom niet te verwonderen, wanneer, in 

eenen tijd, toen de muzijk nog zeer weinig toonen met el- 

kander in harmonische verbinding had gebragt en eene 

eenvoudige melodie alles was, wat men er van mogt ver- 

wachten , de lieden door het romantische blazen in het 

bosch zoo verrukt werden. De jagtheer blies zelf den 

hoorn, waardoor het jagen bestuurd werd, en hoe sterker 

hij blies (waarin onderscheidene fransche koningen en _an- 

dere vorsten uitmunteden), des te meer eer was het voor 

hem. Hij kwam steeds het eerste op de wisselplaatsen aan, 



542 

en deed alles, wat een pikeur nu doet , om overal van on- 

derrigt te zijn, en zijnen eersten jagtbedienden , op de plaats 

zelve , de noodige bevelen te kunnen geven. 

De jonge edellieden werden zorgvuldig in de kunst om 

den hoorn te blazen, onderwezen, en die het niet kenden, 

mogten zelfs op den naam eens jagers geen aanspraak ma- 

ken. De Franschen maakten er echter meer werk van dan 

de Duitschers en Engelschen. Harpumwus , erfheer op Fon- 

taine-Guéri, schreef in 4594, de Trésor de la Venerie, 

waarin wij eene uitvoerige aanwijzing vinden van de kunst, 

om den hoorn te blazen. Hij zegt daarin, dat elk land , 

iedere provincie , zijne eigene manier had van hoornblazen , 

en geeft de voorkeur aan de in Maine en Anjou gebruike- 

lijke. — Zes noten , zegt hij, vormen de gamma , waaruit 

alle ariën en melodiën ontstaan. Hij geeft de wijze op, hoe 

deze voort te brengen en tevens van 14 fanfaren, welke 

toenmaals alleen gebruikt werden , en waarvan veel in onze 

melodiën is overgenomen. 

Boven alle jagers beroemd in de hoornblazerskunst en om 

zijne »goede manier om met de honden te spreken, waren de 

heer Huör Narres, en de hertog vaN Orreans , broeder 

van Pmur IT. Dewijl de honden allen afgerigt werden op 

de toonen van den hoorn, en deze als de eenige taal bij 

de parforce-jagt gebezigd werd, daarom beschouwde men 

hem bijna reeds als een goed jager, die slechts goed den 

hoorn blies. Later geraakte deze kunst meer in verval, en 

hechtte men er minder waarde aan , waarover JACOB VAN 

Fouiroux, onder Kare. IX van Frankrijk, in de XVIde 

eeuw zich reeds beklaagde, gelijk hij bovendien ook over 

het verval van het geheele jagtwezen treurt. 

Nu, zegt hij, dragen vele jagers den hoorn, zonder te 

weten , wat zij er mede moeten doen ; zij doen er de hon- 

den meer verdriet dan genoegen mede, en deze weten niet, 
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wat zij te doen hebben, terwijl men er vroeger zoo duide- 

lijk mede wist te praten. Vroeger was het een genoegen der 

jagenden, de jagt aan te zien, de honden te zien loopen , 

het verliezen en terugvinden te zien, hen teregt te wijzen, 

alle middelen der kunst te gebruiken en te scheppen, om 

zich meer te verlustigen in het bewustzijn der bekwaamheid, 

dan in het vangen der dieren ; thans wil men slechts aan- 

jagen en op hetzelfde oogenblik vangen. Het schijnt alsof 

in het afdoen van het hert alleen, het genoegen be- 

staat. — Goede Jacor! Wat zoudt gij zeggen, als gij onze 

jagten, het in panden en netten gehitste doode wild, onze 

slagtingen in gemakkelijke schermen zaagt en daarbij trom- 

petten en pauken hoordet ! 

Juist doordien men het jagtgenoegen meer zocht in eene 

kunstmatige oefening, dan wel ín het dooden van een dier, 

daarom legde men zich zelven dikwijls zwarigheden in den 

weg, als zij niet bestonden. 

Men trachtte de honden door verkeerd blazen en juichen op 

het dwaalspoor te brengen; men voerde ze terugwaarts op 

het spoor, stopte zeer dikwijls en lang, om het hert tijd te 

geven zich te kunnen uitrusten enz., en zegevierde des te 

meer, als men niettegenstaande toch overwon. — In 

Duitschland bezette men alle eenigzins onbegroeide wissel- 

plaatsen, waar het hert moest passeren , met windhonden en 

hitste hetzelve er meê ; dit werd, en zeer teregt, in Frank- 

rijk voor eene schande gehouden. Wanneer een hert zich 

tegenstelde , dan werd het niet, gelijk hier, eerst gehitst, 

maar een der jagers gaf hetzelve met de jagtspies dadelijk 

den doodsteek. Dit was niet gemakkelijk , noch zonder ge- 

vaar, want de jager moest op het juiste oogenblik regt op 

het hert weten in te rijden of te loopen, en voornamelijk in 

den bronstijd, zijn de herten, zoo als bekend is, zeer gevaar- 

lijk. — Het ontweiden van een hert was een gewigtig werk 
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en werd naar vaste regelen en met groot ceremonieel, hetzij 

door den jagtheer zelven, of ten minste onder zijn opzigt 

verrigt. De honden kregen dan het gedarmte, en het ge- 

jaagde hert werd tot onthaal van het gezelschap aangewend. 

lemand, dien men eere verschuldigd was, een looper voor te die- 

nen, was onmanierlijk ; daarentegen bekwam de aanzienlijkste 

gast aan tafel de nieren ; de dames ook wel uit een tame- 

lijk lompen scherts, het korte wildbraad. Als tafelstuk en 

sieraad werd de kop met gewei epgezet, welke men daarom 

in den nek afsneed. 

De namiddag der jagt, of het uur na het diner werd, 

volgens oude gewoonten uitdrukkelijk bestemd, om zich te 

oefenen in het jagerlatijn , terwijl elk deelgenoot een jagta- 

vontuur , eene anecdote of iets dergelijks ten beste moest 

geven, waarbij hij alleen de poëtische waarheden niet mogt 

te kort doen. 

Dat overigens alle jagten destijds niet even gelukkig of 

buiten verdrietelijkheid afliepen , bewijst ons het oude fran- 

sche versje : 

De chiens, d'oiseaux, d’armes et d’amours, 

Pour une joie cent douleurs. 

oF 

Wie hond en vogel, zwaard en ’t schoon geslacht bemint, 

Wis, dat hij voor één vreugd, wel honderd smarten vindt. 

Dit moge dan geweest zijn, zoo als het wil , men wist 

zich ten minste ’s avonds daarover te troosten , terwijl men 

zingend, lagehend, kussend en onder een glas wijn de hoen- 

ders plukte, het wild braadde, en toch met kussen, liefko- 

zingen zijne dame onder de heiligste eeden trachtte te doen 

gelooven, dat men haar tot in den dood beminde. — Wie 

van onze tegenwoordige jagers heeft het wel zoo goed? 

Wij mogen eene jagt niet onaangeroerd laten , welke ge- 
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durende de kruistogten door Duitschiers, Franschen en En- 

gelschen met zoo veel drift werd beoefend , dat zij wegens 

de daarbij gevreesde gevaren , door de tempelridders, op 

bevel der oversten, moest nagelaten worden (1). Het was de 

leeuwenjagt in Palestina en in de omstreken der krijgs- 

plaatsen , die met zoo veel gevaren verbonden was, dat 

meestal, hetzij een jager of een leeuw , somtijds beiden 

wel, daarbij het leven verloren. Een aantal ridders, die 

zich onderling verbonden elkander niet te verlaten , spoorde 

den leeuw op , welke gewoonlijk zijn verblijf in digt hout 

of tusschen de rotsen hield. Van hier trachtte men hem 

door alarm of getrommel, of ook door het bosch en gras 

in brand te steken, naar de vlakte te verjagen. Zoodra 

hij gezien werd, vielen de ridders hem aan en wierpen met 

den pijl of de werpspies op hem. In het oogenblik, dat 

het gesarde en gewonde dier op hen wilde toespringen , 

wierp men hem een stroo-pop of ook wel een stuk rood 

doek voor, waaraan hij dan zijne eerste woede bekoelde , 

terwijl men hem op nieuw weder aanviel en afmaakte. 

Tot nu toe was slechts een jager afwisselend met hem 

kampende, maar eindelijk vielen zij hem gezamentlijk aan, en 

overweldigden hem gewoonlijk ; hoewel toch meermalen een 

ridder het met den dood moest bekoopen. Dit kan ons 

eenigermate een begrip geven van het karakter des toen- 

maligen jagtwezens. — Niet genoeg, dat men deze wilde 

dieren in hun vaderland bestreden had, wenschten de rid- 

ders ook aan hunne Europesche vrienden zulk een schouw- 

spel te geven ; daartoe werden meerdere leeuwen naar Eu- 

ropa overgevoerd. Later behoorden leeuwen en luipaarden 

tot een’ volledigen jagtstaat der aanzienlijken, zoowel in 

(1) Wie denkt hier niet onwillekeurig aan Scuruuen's heer= 

lijk gedicht? 
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den strijd als op de jagt, waarop wij later nog gelegen- 

heid zullen hebben terug te komen. 

Niet zoo gevaarlijk , maar toch niet geheel zonder ge- 

vaar, was de zwijnenjagt, waarbij men zich ook dikwijls 

bediende van de kunstgreep, om hun een stuk rood doek 

toe te werpen. Zij werden somtijds ook parforee gejaagd, 

maar toch weinig, omdat er te groote zwarigheden aan 

verbonden waren. Verkoos men echter zulk eene jagt, dan 

werd het zwijn eerst gehitst en aangevallen door sterke hon- 

den, welke men er weder aftrok, waarna het zwijn weêr 

zijne vrijheid kreeg. Wel is waar, stelde zich hetzelve 

dan niet zoo gemakkelijk tegen den troep, maar desniette- 

min bleef de jagt zeer moeijelijk, door zijne onvermoeid- 

heid in het loopen en vele heen en wedergangen. Gewoon- 

lijk gebruikte men voor de zwijnenjagt een vinder, en op 

het oogenblik als het zwijn zich tegenstelde , viel men het 

met eene lans, wanneer men te voet was of te paard, 

met een bijzonder daarvoor bestemd tweesnijdend zwaard , 

aan. Hitste men het dier met hitshonden , dan werd het, 

even als nu, overrompeld en afgemaakt. — Hoe gevaarlijk 

de zwijnenjagt was, kan men mede afleiden uit het, hoe- 

wel zeer overdreven, spreekwoord: »Als drie honden en 

een jager een zwijn aanvallen, dan blijft er gewoonlijk 

slechts een hond over.” 

Het was zeer aangenaam om de zwijnen des nachts te 

hitsen, als zij op de velden wisselden. Zwijnenparken ken- 

de men ook reeds in den vroegsten tijd. — Het leggen 

van door aanraking losgaande bogen met pijlen gewapend , 

hield men als eene schande voor het jagtwezen. — De 

zwijnenjagt duurde van October tot in Februarij, en de jagt- 

kleeding was graauw. 

De meest gewone jagt was die op hazen. Dit arm dier 

moest het voor 500 jaren , even als nu bezuren, waar niets 
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anders te jagen was. Gasse pr ra Bioye berekent, al- 

leen in Frankrijk 20,000 personen, welke windhonden 

hielden. Zonder hen zag men geen vorst reizen, geen le- 

ger te velde trekken, geen edelman door het veld gaan, 

en te hunner eere stichtte de graaf v. Sancerre, in 1402 , 

bij testament, de Orde van den Windhond (1), welke aan 

de beroemdste windhonden-bezitters uitgedeeld en als eene 

groote onderscheiding beschouwd werd. 

Dat men er groote waarde aan hechtte, goede en vlugge 

windhonden te bezitten, laat zich ligt begrijpen. Wat de 

hond waard was, gold den jager. Met de grootste zorg en 

opmerkzaamheid trachtte men hun ras te verbeteren , door- 

dien men honden van een geschikt temperament , voorzien 

van goede eigenschappen , paarde en voor hnnne opvoeding 

de meeste zorg droeg. Men verschafte zich van de verst 

verwijderde streken goede honden, en besteedde daaraan 

dikwijls ongehoord groote sommen. Een goede hond was 

een koninklijk geschenk en de vorsten wisten zich geen 

grooter bewijs van achting te geven. AÁlzoo was het Ier- 

sche ras het beroemdste der windhonden , ten opzigte 

der snelheid, en de koning van Schotland vaardigde zelfs 

een bijzonder gezantschap af naar Frans f. van Frankrijk , 

om hem een grooten valen hond, Miraud genoemd , daar- 

van over te brengen. Ook de bovengenoemde graaf v. Forx, 

liet zich, op groote kosten, vier stuks daarvan halen, die 

Tristan, Hector, Brun en Roland genoemd waren. De 

groote Koerlandsche windhonden waren destijds menigvul- 

dig, maar toch gebruikte men ze weinig op hazen ; doch 

wegens hunnen moed en sterkte meer op beeren, wolven 

en zwijnen ‚ ja zelfs hitste men ze op leeuwen in de kamp- 

plaatsen. Naar eene beschrijving van Engelschen moest de 

1) Gopernov, Annotations sur l'histoire Cuanurs VII, 

36 
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kop van den windhond spits als van eene slang , de hals lang en 

slank als van den eendvogel, de rug regt als een balk, het lijf 

doorgebogen als een brasem, de voet rond en klein als van de 

kat, en de staart dun en lang zijn als van de rot . (1). 

De honden werden niet aan hitsriemen in het veld ge- 

bragt, maar gingen los en vrij nevens de paarden , zoo als 

het nu nog in Polen , Koerland en Rusland gebruikelijk is ; 

zij waren echter gewend, niet zonder toestemming hunner 

meesters weg te loopen. In streken waar men kon rijden, 

joeg men zelden te voet; wegens de vele slooten, dijken 

en moerassen, deed men het echter algemeen in Holland 

en Oostfriesland , waar zich de jagt hoofdzakelijk tot klein 

wild bepaalde. Hier was de springstok een der noodigste 

Jagtgereedschappen, waarmede de jager over de breedste sloo- 

ten wist te komen , of zich in de bodemlooze moerassen moest 

trachten voort te helpen. De hollandsche jagers hadden in 

deszelfs gebruik eene buitengewone bekwaamheid verkregen. 

Iets zonderlings treffen wij aan bij het fransche hof. Hier 

waren de valkeniers en de jagers geheel afgescheiden 

en hadden niets met elkander gemeen ; altijd bestreed men 

elkander , daar ieder jager of valkenier zijne jagtwijze voor 

de beste hield. Eindelijk kwam men overeen en bestemde 

men den zomer voor de jagt met honden en den winter 

voor de valkenjagt. Dien ten gevolge kwamen de hof- 

jagers, wier jagtrokken met groen loof versierd waren , 

reeds in Mei, allen in ’t grijs gekleed, met hunne hon- 

den aan, en verdreven de valkeniers. Zoodra echter 

(1) The head as a snake, 

the neck as a drake, 

the back as a beam, 

the belly as a bream, 

the foot as a cat, 

the tail as a rat. 
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de winter inviel, de herten mager en de honden wegens 

de vorst en sneeuw niet meer bruikbaar waren, kwamen de 

valkeniers op en verjoegen met groot gejuich de jagers, die 

hunne honden dan weder in de stallen moesten opsluiten. 

Van de jagers van beroep legden velen zich uitsluitend 

toe op eene enkele soort van jagt; immers, in de jagt- 

staten van verscheidene vorsten vinden wij wolvenjagers , 

vossen- en bunsingvangers , patrijzenjagers , vogelstellers en 

„schutters, allerlei hondenleiders , opzigters en afrigters , op- 

gesomd. Den edelman betaamde het, om met alle soorten 

van jagten bekend te zijn, want hij, en vooral de opper- 

jagermeester , moesten in ’t algemeen overal kunnen aanvoe- 

ren en in alles bevelen kunnen geven. 

Het gevogelte werd in den regel wel onder de valken- 

jagt begrepen, maar toch kende men meerdere middelen en 

kunstjes, om den vogel te bedriegen, dan men tegenwoor- 

dig nog ziet aanwenden. Zoo bijv. met den spiegel. Deze 

werd dikwijls meer algemeen bij de jagt gebruikt , terwijl 

wij hem tegenwoordig slechts op leeuwerikken en vinken, en 

dan nog zeer zeldzaam, zien toepassen. Zoo verhaalt de 

geschiedenis, dat men, ten tijde der kruistogten, de tijge- 

rin door dit middel van hare jongen beroofde, doordien zij, 

zoodra men haar den spiegel voorhield, waarin zij zich zag 

en zich met verwondering beschouwde, zonder op hare 

jongen te letten, hen liet wegnemen. Hoogstwaarschijn- 

lijk kan men deze jagtsoort onder de meer fabelachtige 

vertellingen rangschikken, weshalve wij er ons verder niet 

mede zullen ophouden. 

De patrijzen werden slechts zelden geschoten, dat 

heet met boog en pijl, maar gewoonlijk door den valk, of ook 

in steekgarens en netten gevangen. De schilder Jon. 

vor Unpive bedacht het eerst , om een dier op linnen 

af te beelden, onze tegenwoordige koe, waarachter 

36% 
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men hen onbemerkt konde naderen, of voor hetwelk zij 

in de garens liepen, zonder op te vliegen. Alle deze soor- 

ten van jagten en toen bekende kunstjes om het wild te van- 

„gen, vinden wij in een zeer uitvoerig tractaat , betreffende 

het stellen van doeken, strikken, toebereid aas en vallen , 

naauwkeurig vermeld in een werk, dat in de XVI eeuw 

schijnt geschreven te zijn, maar waarvan de auteur onbe- 

kend bleef. 

Dikwijls vormden sommige hartstogtelijke jagers eigene 

wijze van jagten. Zoo joeg de snelvoetige Hexprik V van 

Engeland, volgens Hume's geschiedenis van dit rijk , nooit 

par-force te paard, maar altijd te voet Hij koos zich drie 

vlugge hofjonkers, waarmede hij in een park, van verschei- 

dene Eng. mijlen in den omtrek, het wild , namelijk dam- 

wild, wat wij hier voor het eerst genoemd vinden, en reeên 

inliep, en zonder geweer noch honden ving. Voorzeker , 

als wij thans bloot op deze wijze mogten jagen, dan zou de 

buit niet groot zijn, en de neiging voor het hofleven zeer 

verminderen , ten minste als de hofjonkers tegelijk nog de 

diensten van windhonden moesten vervullen. 

Volgens Hume was het koning Epcarp van Engeland , die 

er in 957 de wolven uitroeide. Nadat reeds door het ge- 

heele land jagt op deze dieren was gemaakt , hadden zij 

zich in de bosschen en bergen van Wallis teruggetrokken. 

Edgard legde nu deze provincie eene belasting op van 500 

wolfs-koppen, welke echter in korten tijd weder opgeheven 

is , terwijl in het jaar 957 de laatste wolf werd geschoten. 

Ware Duitschland een eiland , dan zoude de uitroeijing de- 

zer schadelijke dieren reeds voor honderden jaren bewerkt 

zijn. Om het kontrast aan te toonen , terwijl ieder zich 

een onzer nieuwmodische jagers van dezen tijd daarbij ken 

voorstellen , willen wij hier het beeld van den toenmaligen 

jager beschrijven , gelijk hij in den winter gekleed was, en 
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daarstelde. 

Het hoofd was bedekt met eene wollen muts , overeen- 

komende met onze hedendaagsche slaapmutsen ; het lijf om- 

kleed met een lederen wambuis met bontwerk ge- 

voerd , en met eenen gordel van Iersch leder gesloten. De 

been- en voet bekleeding was eng en naauwsluitend ; daar- 

toe bezigde men gewoonlijk eene graauwachtige stof , van 

half wol en half linnen; de schoenen waren van sterk runds- 

of elandsleder gemaakt. Op zijde droeg de jager een groot, 

breed jagtmes, en meer naar achteren een hangend zakje , 

zooals van de maaijers , hetwelk den steen bevatte om het 

mes te scherpen. Op den rug droeg hij een lederen koker, 

met pijlen, ta de hand de boog en jagtspies, en aan den 

hals hing een ivoren of hoornen jagthoorn. Was hij te 

paard, dan droeg hij lange wijde laarzen met ijzeren 

sporen, en gewoonlijk bleven dan boog en pijlen weg, in 

wier plaats hij den langen, boven reeds vermelden degen 

voerde. Een lederen tasch met brood , kaas en een matten 

fleschje met water of wijn gevuld, droeg hij aan zijne zijde. 

Zijn hond geleidde hij zelf aan eene ineengedraaide paarden- 

haren lijn of aan een’ riem van onbereid leder. — Aldus 

was het uiterlijke voorkomen van den jager der XII tot XV 

eeuw. 

Eene hoogst merkwaardige verschijning der middeleeu- 

wen , wier oorsprong zich tot in oudere tijden verliest, was 

de vrije Zwabensche jagt, die wij niet onopgemerkt 

mogten laten, daar zij de eenige soort van vrije uitoefening 

der jagt, door burger en boer, in Duitschlaud was, en wijl 

door haar de oudste jagtverordeningen, in zoo ver deze het be- 

houd van den wildstand ten doel hadden , te weeg gebragt zijn. 

Het was de vrijheid van meerdere Zwabensche steden en amb- 

ten, terwijl de jagt in alle monarchale staten van Europa 
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tot een koninklijk regt werd gemaakt, om in bepaalde stre- 

ken, vrijelijk te kunnen jagen , voor zoo ver de be- 

woners dezer plaatsen onder de daartoe geregtigden be- 

hoorden. — Over derzelver oorsprong zijn de schrijvers het 

niet eens, daar velen meenen, dat zij na den dood der 

hertogin van Zwaben zoude ontstaan zijn, terwijl anderen, 

zoo als Harpprecur in zijne Sciagrapkia liberae venationis Ger- 

maniae , ümprimis vero Suevicae, of JacoB Orro in zijne freien 

Pirsch beschreibung, haar tot de tijden der algemeene jagt- 

vrijheid in Duitschland terugvoeren. Het schijnt dat men 

zich hier in een’ ongegronden strijd heeft begeven , daar 

het ophouden der algemeene jagtvrijheid in Duitschland, en 

het aftreden der hertogen van Zwaben, niet zooverre van el- 

kander verwijderde tijdstippen zijn geweest. Maar dit is toch 

zeker, dat zij in dien tijd is waargenomen, ten ware zij reeds 

langer mogten bestaan hebben, toen de kleine landstirannen 

de edelen en roofridders, door den tegenstand der rijker 

wordende steden , zich dikwijls gekortwiekt zagen, en dat 

haar behoud gedeeltelijk aan den meed der meer en meer 

toenemende bevolking van welvarende steden, gedeeltelijk 

aan den bijstand der keizers te danken was. Deze begun- 

stigden steeds de hun toegedane, niet gevaarlijke steden, 

tegen hunne meer en meer magtig wordende vasallen , en 

maakten begeerig van elke gelegenheid gebruik , om derzel- 

ver voorregten uit te breiden, en zich in hen een’ steun 

te verschaffen, tegen de naar onafhankelijkheid strevende 

leenmannen. Alle privilegiën, alle pogingen door den graaf 

van Wurtemburg aangewend en de rol, welke de keizers 

daarbij speelden , bewijzen dit ten duidelijkste. 

De steden en ambten Bahlingen, Rosenveld , Ebungen , 

St. Georgen , Rothenzimmern , Dornheim en Alpirspach, en 

de districten der Risz , van den Donau en Blau, waar eigen- 

lijk de vrije Pirsche was, genoten dezelve, in zoover de in- 
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woners onder het vrije Pirsch-verbond behoorden. In Ho- 

henzollern was insgelijks eene landstreek, waarover zij zich 

uitstrekte, even als de rijks-stad Rothweil een dergelijk 

privilegie bezat, hetwelk het Schwartzwald bevatte en een 

rijks-leen was. Keizer Frepemuk HI heeft in 1474 het pri- 

vilegie daarvoor verleend, hetwelk Leororp, in 4659, en 

Josern [, in 1706 nog nader bevestigd hebben. 

De stad Weil grondde haar regt van vrije Pirsch, binnen 

eene bepaalde landstreek, op een keizerlijk privilegie van 

1576; Gemünden op een dergelijk van 4454; Aelen op 

eene oirkonde van 1475 ; Leutkirch en Donauwerth verkre- 

gen de schriftelijke vergunningen hunner reeds langer geoe- 

fende vrije Pirsch, in 4544. 

De meeste groote bosschen, waarin zij bestond , waren 

oorspronkelijk rijks-bosschen , waarop de keizer nog het jagt- 

regt behield, zelfs dan , wanneer hij aan iemand de jagtgereg 

tigdheid verleend had, toen reeds de overmagtige vasallen deze, 

even als zoo vele andere keizerlijke regten, zich hadden toege- 

é&igend. In de vergunnings-acte, welke de stad Memmingen, 

in Opper-Zwaben, van keizer Maxumrmraan tot de vrije Pirsch 

in Bosserhard verkreeg , wordt uitdrukkelijk gezegd : »Onze 

en des rijks bosschen.” — Hertog Gerona van Beijeren , die 

jagt en houtvesterij zich zelven wilde toeëigenen , hoewel 

de eerste reeds vroeger aan het Pirsch-verbond toekwam , 

verzette zich te vergeefs daartegen , wijl geheel het Pirsch 

verbond, dat voor de vrije jagers bijna zoo veel was als 

wat de Hanzee-steden voor den koopman zijn — tegen hem op- 

stond. Door tegenkantingen van deze zijde , — waarbij men in- 

zag , hoe noodig eensgezindheid was, als men zijne regten 

wilde behouden , en bij de ingeslopene misbruiken , welke de 

hertog ter sprake bragt, — verkreeg de stad Memmingen 

het opperbestuur der geheele vrije Zwabensche pirsch , het- 

welk zij met groote bekwaamheid en tot genoegen der 
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Pirsch-genooten bestuurde. Volgens hare bevoegdheid 

schreef zij in 1501, 1502, 1509 en 41511, algemeene ver- 

gaderingen der vrije pirsch-genooten uit, die uit hun 

midden afgevaardigden benoemden, welke hun vertegen- 

digden en ten beste der jagt en van het verbond besluiten 

namen , het gezag der wet onderhielden en op hare strenge 

uitvoering acht gaven. Deze zijn bekend onder den naam 

van pirsch-verordeningen , en onbetwistbaar zijn het de 

beste voorschriften van den ouden tijd tot behoud der wild- 

baan, daar de jagtwetten veelal dit niet , maar alleen de 

verzekering der jagt aan de beregtigden beoogden, zonder 

zich te bekommeren in hoeverre deze doelmatig handelden. 

Tot haar behoud werd een blijvend Firsch-bestuur gevestigd, 

waarin een pirsch-overste het voorzitterschap bekleedde , die 

de bijeenkomsten leidde en in wiens naam alle besluiten 

werden uitgevaardigd. Ben bijzonder daartoe bestemde 

regtsgeleerde was als pirsch-advocaat met de behandeling 

der eeuwigdurende verschilpusten belast. — In de pirsch- 

verordeningen werden de jagttijd, de soorten van toegestane 

of verbodene jagten, de regten der vrije pirsch-genoten 

onder elkander, als ook die van het pirsch-verbond in ’t 

algemeen vastgesteld. Alleen hierdoor is het te verklaren, 

hoe het mogelijk geweest is, om bij de menigte geoefende 

en hartstogtelijke jagers, die de jagt uitoefenden, de wild- 

baan nog zoo goed te houden , als zij werkelijk was, en 

dat de geheele inrigting niet in eene anarchie ontaardde. 

In het rijksbesluit van 4530, werd deze pirsch-verorde- 

ning erkend, maar toch op voordragt der vorsten als noa- 

dig beschouwd, om de pirsch-genooten nog bijzonder te 

beperken, en zich aan geen onbevoegd jagen tedoen 

vergrijpen. 

Voorzeker , deze jager-republiek, die te inidden der stor- 

men van de tirannie der middeleeuwen , uit mindere burgers 
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en landlieden zich had gevormd en de overweldigingen der mag- 

tigere en edele vorsten glansrijk wederstond, zich wetten gaf, 

die nog heden ten dage de grondslagen zijn der jagtverorde- 

ningen, die een jager-staat in den staat vormden, is eene 

hoogst belangrijke verschijning, vooral voor den jagtliefhebber. 

Wie zou ook nu nog niet gaarne als pirsch-genoot zich 

vrij gevoelen, om door alle bosschen te zwerven? wie niet 

gaarne eene raadsvergadering bijwonen , waar het belang 

der jagt, door de veteranen der jagerwereld ernstig wierd 

overwogen ? wie thans niet nog de besluiten eeren, die van 

haar uitgingen? — Het toppunt van bloei van dit pirsch- 

verbond bereikte hetzelve in den aanvang en in het midden 

der XVI eeuw. 

Toen de steden voor de keizers minder belangrijk wer- 

den , en zij zelven in aanzien verminderende , den strijd met 

hunne ecnafhankelijk gewordene leenmannen bijkans niet 

meer konden wagen, toen verloor het verbond meer en meer 

hunne bescherming. In de keizerlijke verordeningen van de 

jaren 4625, 1650, 1666, 1679 en 1680, en op den Zwa- 

benschen landdag van 1597 trachtte men de vrije Pirsch 

meer en meer in te krimpen , en in eene beperkte jagt te 

kervormen. Intusschen heeft zij tot in de nieuwere tijden 

voortgeduurd en het is den schrijver onbekend, of er welligt 

niet nog sporen van zijn overgebleven , of dat zij in de 

oppermagt der medeleden van het Rijnverbond geheel 

is ten onder gegaan. — In de archieven der stad Mem- 

mingen moeten belangrijke oirkonden voor den jagtliefhêbber 

te vinden zijn; welligt kan een vriend der oude tijden deze 

nog eens aan ons mededeelen (1). 

Van de wetten, welke het vrije pirsch-verbond daarstelde, 

(1) Men kan over dit „belangrijk onderwerp raadplegen: 

Jacon Orro, Preijen Pürsch- Beschreibung. Ren. 
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kunnen wij gevoegelijk overgaan op de algemeene jagtwet- 

geving der middeleeuwen. Jammer, dat deze den jager 

geen zoo aangenamen indruk geven, als gene. Gelijk 

reeds is aangemerkt, betroffen de jagtverordeningen van 

dien tijd niet zoo zeer de instandhouding der wildbanen , 

als wel zulke verordeningen , die de wilddieverij en inbreuk 

op de jagtregten moesten verhoeden. Als men bedenkt, dat 

de jagt een door den adel met moeite verkregen eigendom 

van den boeren- en burgerstand was; dat zij elke inbreuk op 

hunne regten, als eene poging beschouwden, om hun de- 

zelve weder te ontrukken; dat de jagt de hoogste lust was, 

welken men kende, en dat daarbij de wildstand, wegens het 

ongeregelde aanhoudend jagen, zeer verminderd was ‚ en wan- 

neer men bovendien de ruwheid en het barbaarsche van het 

tijdvak in aanmerking neemt, dan kan het niet meer bevreem- 

den, dat deze wetten met bloed geschreven en hoogst 

gruwzaam waren. Inderdaad , zij overtreffen alles, wat men 

onder de toenmalige omstandigheden zich slechts zoude durven 

voorstellen , en wij willen het opentlijk verklaren , dat de 

heerlijke jagten onzer vaderen, door deze jagtwetten behou- 

den , het grootste onheil waren, welke het menschelijk ge- 

slacht kon treffen. 

Onze beschouwingen ten opzigte der jagt strekten zich 

hoofdzakelijk uit over Frankrijk , Engeland en Duitschland. 

In deze landen waren de wetten in zooverre gelijk , dat 

dezelve overal even gruwzaam en barbaarsch werden ingerigt , 

als men meeijelijk zou kunnen gelooven. — In Engeland werd 

de echte jagttirannie eerst met Wittem DEN VEROVERAAR 

ingevoerd, zooals wij reeds even hebben aangestipt, bij het 

verhaal der verdrijving van eene menigte hulpelooze lieden, 

wegens den kunstmatigen aanleg van een nieuw jagtdistrict. 

Wij willen dit hier met de eigene woorden van Hume herhalen , 

om den lezer eenig begrip van deze omstandigheden te geven. 



»Er was,” zegt hij in zijne geschiedenis van Engeland, 

»een genoegen, waaraan WirLem DE VEROVERAAR, gelijk 

alle Noormannen en Saksers zich overgaven, en dit 

was de jagt. Intusschen, dit vermaak genoot hij meer op 

kosten zijner ongelukkige onderdanen, — wier belangen 

hem weinig ter harte gingen, — dan wel van zijne eigene 

middelen. Niet tevreden met de groote bosschen , welke 

de vorige koningen reeds in alle deelen des rijks bezaten, 

besloot hij, nabij Winchester, de plaats zijner gewone resi- 

dentie, een nieuw jagtterrein aan te leggen (fl), en te 

dien einde verwoestte hij in Hampshire eenen omtrek van 

50 Eng. mijlen, verdreef de inwoners uit hunne hui- 

zen, bemagtigde hunne eigendommen, wierp zelfs kerken 

en kloosters omver, en gaf den ongelukkigen bewoners 

daarvoor niet de minste schadevergoeding. Tevens verboden 

nieuwe wetten den onderdanen in alle zijne bosschen te ja- 

gen en bedreigden hun met zwaardere straffen, dan vroeger 

voor dergelijke misdrijven waren toegepast. Wie, b. v… 

een hert, een wild zwijn of een haas doodde, dien werden 

de oogen uitgestoken ; en dat wel in eenen tijd, toen men 

een’ menschenmoord met een weinig geld konde afkoo- 

pen.” — Zoo ver Hune. 

Hexprik I. was nog strenger en liet bovendien alle hon- 

den op het gruwzaamste verminken, opdat zij de wildbaan 

niet zouden kunnen verstoren. Als men nu overweegt, 

dat Rarcnarp en JonANN zONpeR LAND de jagtwetten nog 

strenger maakten, dan kan men wel te regt vragen: 

hoe zij dit dan eigenlijk aanlegden? Het wordt echter 

duidelijk , als men verneemt, dat zij alle omheiningen te- 

gen het wild lieten nedervellen en het bewaken der velden 

verboden , opdat hetzelve zich daarop vrijelijk konde voeden. 

(1) Dit gou alzeo het oudste jagtterrein zijn, wat wij kennen, 
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Hoe weinig echter de koningen van Engeland het noodig 

hadden, zoo ijverig bezorgd te zijn voor hunne jagtgenoe- 

gens, kunnen wij reeds daaruit afleiden, dat zij alleen in 

Engeland, zonder hunne bezittingen op het vaste land te 

rekenen , 68 groote jagtdistricten, 15 jagten en 781 beslo- 

tene parken, enkel tot hun vermaak hadden , waarin het 

wild werd aangefokt. In Frankrijk was de jagttirannie het 

hevigste in het midden der XV eeuw , onder Lopewuk XI , 

die de jagt zoo hartstogtelijk beminde, dat hij gedurende 

eene ziekte, in Plessi les Tours, ratten liet vangen , welke 

hij in zijne kamer met katten joeg. Deze koning verbood 

aan alle edellieden te jagen, op de onteerende straf van den 

strop , en vergaf het veel ligter, een mensch te vermoorden, 

dan een dier te dooden. Door geheel Isle de France liet 

hij alle netten, strikken en Jagttuigen opzoeken, met ge- 

weld wegnemen en verbranden. Alle honden en vogels 

werden gedood of verminkt, om elke jagt onmogelijk te 

maken, en spionnen zwierven rond door het geheele rijk, 

om toe te zien, of ook ergens eenig nadeel aan de jagt 

werd toegebragt. Maar dit alles ware nog dragelijk geweest, 

als de koning zich niet ook de jagt der roofdieren even zoo 

uitsluitend had voorbehouden. Nu durfde evenmin iemand 

een wolf doodslaan als een hert of wild zwijn te schieten, 

wijl de wolvenjagt , voor den daartoe bezoemden opperwolven- 

jager bestemd en door geheel Frankrijk een koninklijk regt 

was. Men kan zich een denkbeeld maken hoe deze vrec- 

selijke dieren, die ongedeerd menschen en dieren ver- 

scheurden, de overhand kregen, en voorzeker kan men 

wel geene grootere barbaarschheid bedenken. Buitenge- 

woon groote wolven spaarde men bepaaldelijk, om gelijk 

de herten par-force te jagen; hetwelk men met regt als het 

vitmuntendste voor die jagt kon aanmerken, als men bedenkt , 

dat deze dieren het zoo lang kunnen uithouden. In dis- 
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tricten waar men verwachte, dat de koning zelf eene wol- 
venjagt wilde houden, werden deze dieren dikwijls een gerui- 
men tijd gespaard, en het zou gestrengelijk zijn gestraft gewor- 
den, als iemand hen hadde durven verontrusten. Zij kre- 
gen dan ook zoo de overhand, dat, toen Lopewux’s op- 
volger, Karen VIII, in 4485, op voorstel van het gansche 
rijk, de jagtregten aan den adel terugschonk , men moeite 
had, hun getal weder in te krimpen. — De jagttirannie werd te 
meer gevoeld, wijl zij aldus zelfs niet het persoonlijk ge- 
noegen des konings kon ten doel hebben. Hoe zou het 
immers mogelijk geweest zijn, dat hij alle provincien des 
rijks tegelijk had kunnen bejagen? — Neen, eene menigte 
Jagtbeambten, die alles aanwendden om de Iuimen huns 
meesters te vleijen, trokken door het land met honden, 
vogelen en paarden, en joegen in den naam des konings , 
terwijl zij op kosten des lands zwelgden en zich, overal 
waar zij kwamen bij de burgers lieten inlegeren. Zuchtten 
wij in de XIX eeuw onder den last van militaire inlegerin- 
gen, dan was die der jagers in de XV eeuw niet minder 
drukkend, toen de jagers hunne onvriendelijke gasthee- 
ren ten minste nog met de oudvaderlijke gewoonte trachtten 
te troosten, die hun vrij voedsel voor honden , vogelen en 
paarden had toegestaan. 

Hoewel bij den dood van Lopewuxk de jagttirannie van de 
zijde des konings werd verzacht, toch had het volk daarbij 
weinig gewonnen, doordien de adel het hem teruggegeven 
jagtregt, door het voorbeeld des konings aan gruwzaamheid 
gewend, met dezelfde hardheid wilde handhaven , en de vorst 

geen kracht genoeg had, hen, even als Lopewik, bee 

hoorlijk te beteugelen. Ecenmoxr v. Covcr liet drie mindere 
edellieden ophangen , omdat zij zijn jagtgebied hadden over- 
schreden , en nu kan men ligt denken, wat den boer te 

wachten stond , als hij zich zoo iets had durven veroorloven. 
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In Duitschland bestaan zoovele wetten en verordeningen 

op de jagt, dat bloot met hun naamregister een tamelijk 

sterk boekdeel zou aangevuld worden, daar elke kleine vorst 

onophoudelijk zulke wetten afkondigde. De belangrijkste 

en merkwaardigste zijn die van de keizers, wijl dezelve 

voor geheel Duitschland golden ; men heeft daarvan eenige 

uit de XIV en XV eeuwen bijeenverzameld. Daaronder be- 

hooren de Weisruümer van Lopewijk vaN BeueREN, over de 

DREIEICHER-WILDBAAN te Dreist, Helfent , Nenning, Frucht, Pom- 

meren en Huber. Zij geven ons voldoende inlichting, welke 

zorg men droeg voor de jagt, terwijl men de gewigtigste 

aangelegenheden des maatschappelijken levens geheel onver- 

zorgd liet. Voor hare naleving te waken, slechts aan te kla- 

gen of in twistgedingen te beslissen, was de pligt van 

den rijks-jagermeester, welk een Aarrts- of HOOG RIJKS- 

AMBT was, dat den markgraaf v. Mesen erfelijk toebehoor- 

de, die wederom in den graaf v. Scnwarrssere zijn plaats- 

vervanger of erfbeambte had. Wij vinden dit duidelijk in 

de verhandelingen , welke in 1556 bij het Hof des keizers 

te Metz plaats vonden. Hoe weinig deze echter de willekeur 

der magtigere vorsten konden bedwingen, zal ieder begrij- 

pen, die de anarchie en het geringe ontzag voor de wetten 

dier tijden kent. 

Wil men de barbaarschheid grondig kennen , waarmede 

men ook in Duitschland de jagt trachtte te bescher- 

men, dan leze men Anpr. KinicneN, de Saxon. non provoc. 

Jure, ANTON SEIDENSTICKER dissert. de furibus ferarum. Helmst. 

1675 , het Saksische landregt Lib. 2, Jak. Döprer's Schau- 

platz der Leibes- und Lebensstrafen, 2 Th. Leipzig 1697, en 

andere schriften. Men kan geene straf bedenken, zoo gruw- 

zaam of barbaarsch men wil, die niet op de wilddieverij 

werd toegepast. De wilddieven werden met spiesen door- 

boord, geradbraakt, gekruist of gevierendeeld en gehangen ; 
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men stak hen de oogen uit, sneed hunne ooren af ; even 

als den vadermoorder kapte men hun de regterhand af; 

men brandmerkte hen, terwijl men. hen meteen paar herts- 

hoornen op het voorhoofd, op de wangen of in de hand 

merkte. Men nagelde hun levend het gewei van een hert op 

het hoofd , naaide hen in hertenhuiden en joeg hen, zoo als 

de aartsbisschop MicuaerL van Salzburg, met honden , tot zij 

dood vielen. Eene gewoone, maar verschikkelijke straf was het, 

als de wilddief op een opgevangen hert werd vastgesmeed , 

hetwelk dan met hem vrijgelaten, door alle struiken en bos- 

schen heen vloog die hem verscheurden en hetwelk gewoonlijk 

niet eerder ophield te loopen , tot beiden, den wilddief en het 

hert, eenen vreeselijken dood gestorven waren. In het Grand 

théatre historique, Leiden , 1702, vol. V, pag. 22, is zulk 

eene strafoefening in koper gegraveerd, hetwelk het volgende 

voorval betreft : In het jaar 4666, verhaalt men , was door de 

stad Friesberg in de Wetterau, een man met ijzeren ketens 

op een hert gesmeed , doorgekomen, de handen gebonden, 

van kleederen ontdaan , het gezigt door de doornen vaneen- 

gereten en de haren in de lucht vliegende. In de verschrik- 

kelijkste vertwijfeling had bij om den dood geschreeuwd ; het 

hert had intusschen zoo hard geloopen, dat men het nict 

had kunnen tegenhouden. De ellendige zou geroepen heb- 

ben : voor drie dagen was hij reeds zoo weggereden en eenigen 

tijd daarna vond men hem eerst dood in de omstreken van 

Solms terug, terwijl de man zoowel als het hert zoo mis- 

maakt en uitgeteerd zouden geweest zijn, dat slechts huid en 

beenderen waren overgebleven. — Al draagt dit verhaal den 

stempel van avontuurlijkheid en leugen met zich, doordien, 

zooals bekend is, het hert geene krachten genoeg bezit, 

om met een man veertig en meer mijlen in eens voort te 

loopen, terwijl hetzelve, geheel vrij, eerder vermoeid is en 

Jang niet zoo veel kan uithouden als een goed renpaard, het 
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is genoegzaam om een meer duidelijk begrip te kunnen 

geven van de gruwelen eener dergelijke wreede straf. 

Voorzeker, wie slechts een vonkje menschelijk gevoel 

bezit, moet zulke misgeboorten eener onbeteugelde jagt- 

woede verwenschen, en men zou zelfs door eene alge- 

heele vernietiging ‘van alle jaagbare dieren het niet te 

duur verkregen achten , als daarmede deze schande der mensch- 

heid konde worden afgekocht. Wanneer de wetten of de 

maatschappelijke inrigting vroeger aan den adel of de vorsten 

uitsluitend het gebruik en regt der jagt toekenden , dan ge- 

schiedde dit, omdat zij zich daardoor verpligtten , hunne 

medeburgers tegen de aanvallen van wilde dieren te waar- 

borgen. Bij de opneming in den adel- en ridderstand, 

werden den edelman telkens drie voorwaarden tot onver- 

breekbaren pligt gesteld, welke den geest, die hem moest 

bezielen , genoegzaam en duidelijk uitdrukken. Deze voor- 

waarden waren: de. In den oorlog den vreedzamen land- 

man te beschermen; 2e. voor het geregt den zwakken bij 

te staan ; en Se. door eene zorgvuldige beoefening der jagt, 

de velden en kudden van den boer, tegen de verwoes- 

tingen der wilde dieren te beschermen. 

Er bestaan oirkonden, waarin geheele gemeenten waren 

overeengekomen tot eene belasting hunner veldvruchten, 

omdat de edelman de bescherming derzelve tegen de wilde 

dieren had op zich genomen. Is het niet stootend , als men 

na eeuwen tijdsverloop , thans nog die belasting vordert , en 

daarbij, als op een onbetwistbaar regt pogchend, durft 

verlangen , dat de boer dit geduldig moet verdragen, terwijl 

het overmatig gespaarde wild zijne velden komt verwoesten ? 

Verre zij van den regtgeaarden jager zulke barbaarsch- 

heid; altijd blijven hem de regten zijner medeburgers hei- 

lig, en nooit vergete hij, dat hij hen tegen de dieren moet 

beschermen, alsmede, dat hij geroepen is, het mogelijk te 
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maken , gelieele diersoorten te behouden , zonder dat zij 

behoeven uitgeroeid te worden. Dan eerst kan hij het edele 

gevoel der jagtpassie in deszelfs reinste verhouding genie- 

ten, en zich zelven bewust zijn, in den geest der edele 

jagt te handelen. 

Alle deze straffen, wetten en verordeningen bereikten in- 

tusschen hun doel, elk nadeel aan de jagt voor te komen , 

niet, want gewoonlijk zag men dáár de meeste misdaden ple- 

gen , waar ze het wreedste gestraft werden. Men kan beweren , 

dat de wilddieverij in de middeleeuwen veel erger werd ge- 

dreven dan later, toen de straffen zoo verzacht werden. Hier- 

toe hebben vele oorzaken bijgedragen. De wilddieverij was 

vóór de uitvinding van het buskruid veel gemakkelijker dan 

nu , dewijl door het knallen der schoten de ontdekking ligter , 

en alzoo het gevaar van ontdekt te worden , veel grooter is. 

Daarbij zag de boer ook dagelijks, hoe de jagt het grootste 

vermaak was zijner meesters, en zou de wensch om dit 

met hem te deelen niet bij hem zijn opgekomen? Moest 

dit niet te eerder het geval zijn, daar hij door dit ge- 

noegen de veiligheid zijner velden en eene geevenredigde 

aanzienlijke winst verzekerd zag? — Moesten ook juist door 

de wreedheid der straffen, de meeste menschen niet ge- 

negen zijn , de ontdekking eener misdaad te verhinderen ? — 

Inderdaad, als menig jager zich over de schijnbare onver- 

schilligheid ergert , waarmede men nu meer dan vroeger de 

wilddieverij verschoont, dan vergist hij zich, want nu 

bereikt men het beoogde doel beter dan eertijds. 

Daar wij reeds gesproken hebben over de waardigheid van 

rijks-jagermeester , moeten wij nog van de plegtigheden gewa- 

gen, zoo als hij die aan den koninklijken disch moest waarnemen. 

De rijks-opperjagermeester, Mankoraar van Meiszen , kwam met zij- 

nen onderjagermeester, drie jagthonden en vele jagtmuzijkanten, onder 

een groot gejuich en het blazen der hoorns, in de kamer en bragt 
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een groot , geheel gebraden hert en een wild zwijn op tafel, het- 

welk geplaatst zijnde, spoedig onder de dischgenooten werd ver- 

deeld, waarna de jagtstoet zich weder verwijderde. 

Als de jagtwetgeving der middeleeuwen niet arm te noe- 

men is, dan is de jagtlitteratuur van dien tijd, in verhou- 

ding, nog veel rijker, en wij moeten ons verwonderen 

over de menigte jagtgeschriften, gedichten enz., wanneer 

wij bedenken hoe weinig, tegen onzen tijd gerekend, 

toenmaals in het algemeen geschreven werd. _ Vooral 

echter munt de fransche litteratuur uit, zoo wel wegens 

haren rijkdom als door de bijzonderheden. Eenige der 

merkwaardigste voortbrengselen willen wij hier achtervol- 

gens aanstippen. 

Het eerste fransche leerstellige werk over de jagt is van 

de tijden van Lopewisk DEN HEILIGE, waarvan het lang ver- 

miste handschrift zich thans in de Koninklijke bibliotbeek 

te Parijs bevindt. Het is in verzen geschreven en heet: Le 

Dit de la chasse du cerf. Iù de XVe eeuw werd het op 

nieuw, onder den titel: Livre du Roy Modus, de la Regne 

Ratio, door TrerrereL uitgegeven. De koning Mopus en de 

koningin Ratio, zijn allegorische personen, waarvan de Ko- 

ning de jagt leert en de Koningin zedelijke toepassingen 

maakt. Als een staaltje vande schrijfwijze nemen wij het 

volgende vertaald over : N 

De lieden uit den burger- en boerenstand moeten, we- 

gens hunne eenvoudigheid, met hinden en _ windhonden 

vergeleken worden, de Geestelijken met herten, omdat 

hun karakter en goede opvoeding hen regtigt, het hoofd 

omhoog te houden, boven hetwelk hunne tien vingers , bij 

de opdragt van het misoffer, tien hertentakken vormen en 

de tien geboden Gods voorstellen. Het zwijn is bij de ko- 

ningin het beeld der verdorvene eeuw, waarin zij tien 

eigenschappen vindt, welke de tien Geboden des duivels 
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bevatten. Deze luiden als volgt: Mijn eerste gebod is, dat 

gij God vervloekt; het tweede is, mishandel uw ligchaam 

op alle mogelijke wijzen, en uw godshuis zij het h—huis 

en de drinkzalen ; het derde, veracht de armen en bemin 

slechts het goud en zilver, enz. 

Voor het overige zijn de jagt en de kenteekenen van het 

hert zoo naauwkeurig beschreven, dat de kundigste jagers 

er niets zouden weten bij te voegen, maar nog wel iets 

uit zouden kunnen leeren. 

Een roman over de valkenjagt, die in vele allegori- 

sche voorstellingen voorschriften gaf in het afrigten der 

valken en het aangename der valkenjagt beschreef, ver- 

scheen onder de regering van Puiip DEN LANGEN. Meer 

bijzondere gedichten, over de zwijnenjagt , de herten- en 

waterjagt , zijn zelfs uit de Xllle eeuw tot ons gekomen, 

waaruit wij gedeeltelijk het boven aangevoerde hebben 

overgenomen. 

Een der belangrijkste werken over de jagt , is dat van 

Gasse pe LA Bicone, kapellaan des konings JomaN ZONDER 

LAND, die een der hartstogtelijkste jagers was; het werd 

gedurende des konings gevangenschap op Helford, op zijn 

bevel en onder zijn toezigt en medewerking geschreven, tot 

onderrigting van den hertog van Bourgondië. 

Het behandelt de jagtvermaken , heet Roman des deduits , 

is nog in handschrift op de koninklijke bibliotheek te Parijs 

aanwezig en werd meermalen herdrukt. Men vindt er in- 

derdaad alle inlichtingen , welke men over de jagt der vroegere 

tijden wenschen kan. Het voorname onderwerp is de strijd 

tusschen de valkeniers en jagers onder elkander over de voor- 

keur, welke de eene boven den anderen genoot. Bij die 

gelegenheid werden de aanlokkelijkste en meest prikkelende 

eigenschappen van elke jagt verheven en proefondervindelijk be- 

oordeeld , terwijl ieder haren vertegenwoordiger had; het jagt- 

37% 
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wezen een Deduit des chiens, de valkerij een Deduit des 

oisceaur. De eigenschappen en kunde der beroemdste ja- 

gers van den toenmaligen tijd, de verdiensten hunner 

schrijvers en. de merkwaardige jagtavonturen werden opge- 

somd en beoordeeld. Voor degenen, welke in het bosch 

van Bondi den hond van Avrrt hebben gezien, zal het 

welligt van belang zijn te weten , dat het Gasse pr ra 

Brexe is, die ons deze anecdote naliet, welke door den Heer 

v. Göckine overgenomen en in een schoon gedicht aan ons 

bekend werd. De gevolmagtigde der honden verhaalt u, 

terwijl hij hunne trouw roemt, een voorbeeld daarvan , 

waartoe de ‘vogels niet bekwaam zijn. Het geheele dicht- 

stuk is vol van de belangwekkendste trekken uit het toen- 

malige jagersleven, waarvan wij misschien trachten zullen 

nog eenige overzettingen te leveren, wijl hier de ruimte en 

de ous gestelde grenslijn niet meer veroorloven te behande- 

len, dan alleen het recept voor onze huismoeders, om eene 

heerlijke patrijzenpastei na de jagt te bereiden, hetwelk wij 

den lekkerbekken, wegens deszelfs hijzonderheid, niet mogen 

onthouden. Neem drie vette patrijzen, zegt hij , zes groote 

kwartels , een dozijn leeuwrikken „ een pond spek , waarmede de 

pastei bestrooid wordt, wijndruiven, zout, eijeren en geroosterd 

brood, maar geen groenten noch kaas, en braadt alles wel onder 

elkander. 

Een evenzoo belangrijk werk is het geschrift van den graaf 

Gaston v. Forx , mede een der beroemdste jagers , hetwelk 

getiteld is: Le miroir de Phebus des deduits de la Chasse, 

des bestes sauvaiges el des oiseaux de proie, par Gaston Phe- 

bus de Foix, Seigneur de Bearn. Dit werk is een volkomen 

leerboek der jagt, dat thans niet beter kon geschreven 

worden , daar alles, wat een jager noodig heeft te weten, 

over het geheel grondig ontwikkeld is. Slechts de reden 

welke hij aangeeft en waardoor hij bewogen werd dat boek 
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te schrijven , zou men misschien nu niet kiezen. Hij achtte 

zich namelijk verpligt, de menschen den weg ter zaligheid 

aan te wijzen, en de zekerste daartoe was toch ongetwijfeld 

eene vlijtige beoefening der jagt. Eene uitvoerige ontwikkeling 

der gronden voor deze stelling, duurt te lang om ze hier op 

te nemen; met weinige woorden vermelden wij dus de vol- 

gende conclusie : Lediggang is de oorzaak van alle ondeugden ; 

de jager heeft geen tijd tot lediggang , derhalve wordt hij ook 

geen slecht mensch. — Wien niet misdoet, dien kan de zalig- 

heid ook niet ontgaan. Verder besluit hij: de jagt behoudt 

en versterkt de gezondheid; gezondheid is het grootste geluk 

dezer aarde , alzoo : is de neiging tot de jagt ‚ een wegwijzer tot het 

tijdelijk en eeuwig geluk. — De indeeling der jagt in dit boek 

is even zonderling, en zal den meesten onzer lezers voor 

het minst nieuw zijn. Zij is tweeledig , want hij verdeelt 

haar : 4. in zoodanige, die weinig beweging maakt en voor 

geestelijken , prelaten en zwaarlijvige lieden bestemd is, en 

2, in zoodanige, die meer vermoeijenissen veroorzaakt en den 

ridders toekomt. De eerste, zegt hij, brengt ons ook wel 

tot het paradijs, maar zeker zullen diegenen, welke gemak- 

kelijk op een mak paardje zitten en den valk laten stijgen, 

of een’ haas met goede honden najagen , of die toezien , hoe 

men een vos uitgraaft of een wolf in een jagtpark ronddrijft, 

niet tot zulkeenen trap van zaligheid geraken, dan die welke 

noodzakelijk aan hen toekomt, die geheele dagen lang een 

hert vervolgen, en te voet in de bergen, bosschen en 

moerassen jagen. — Hierna beschrijft hij naauwkeurig 

de zamenstelling der jagtgereedschappen , de verhouding 

der hand- en voetbogen : der pijlen, lansen en zwaar- 

den. Hij geeft cene handleiding tot de kunst van paard- 

rijden , schieten , tot de kennis der sporen , de kunst om 

het wild te bemeesteren , de afrigting van honden , en hoe 

men zich tegen eenige onheilen kan verzekeren en vrij- 
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waren ; ook behandelt hij alle vangwijzen , wijst soms op 

eigene ondervinding en voorvallen, aan zich zelven en an- 

dere beroemde jagerlevens ontleend. Boven allen verheft hij 

Hüer Nantes en v. Monruorexa en prijst hen aan als onover- 

trefbare voorbeelden in de kunst van op de jagt te roepen , 

den hoorn te blazen , en als het toonbeeld van aangenaam , 

welluidend en behoorlijk tot de honden te kunnen spreken , 

waardoor zij zich ogenblikkelijk de liefde van elk koppel 

honden verwierven. Het is niet mogelijk met meer geest- 

drift over het jagtwezen te spreken, en de theorie meer 

practisch té ontwikkelen, dan Gaston Presus gedaan heeft. 

Op dit leerboek der jagt volgt het reeds boven aange- 

haalde Trésor de la Venerie, door Harpouin , hetwelk echter 

den vorigen schrijver nergens aan grondigheid en zaak- 

kennis evenaart, en slechts ten opzigte der kunst van den 

hoorn te blazen, iets breedvoeriger is. Harpouin noemt 

hierin de beroemdste jagers van zijnen tijd op, gelijk 

ook de merkwaardigste jagt-districten in Frankrijk en Sici- 

liën, omdat hij, waarschijnlijk, ten behoeve en genoegen van 

KaReL vaN Ansou, koning van Napels en Siciliën schreef. Wan- 

neer hij niet, uit vleijerij, slechts de aanzienlijken gedenkt, 

dan moet men uit zijn register der beroemdste jagers be- 

sluiten, dat de voornaamste ridders ook de bekwaamste ja- 

gers zijn geweest ; want beroemde namen schitteren bij 

voorkeur daaronder. Hierin vinden wij ook de beschrijving 

van de Orde van den windhond, welke de graaf v. Sancerre 

na zijnen dood, bij uitersten wil, in 4402 oprigtte. 

Na dit geschrift verscheen er in geruimen tijd geene 

verhandeling van eenig belang, de jagt betreffende, en 

alleen verdient onze opmerking eene beschrijving der Entre- 

mets of pantomimen, tusschenspelen, die aan de tafels der 

grooten tot onderhoud der gasten werden gegeven. 

Gelijk alles in dien tijd liefde voor de jagt en den krijg 
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ademde, zoo kende men toen ook geene spelen of theatrale 

voorstellingen, dan dezulken, welke deze onderwerpen be- 

handelden. De tournooijen waren de voornaamste ; eene 

kunstige reigerjagt met afgerigte vogels, kinderen , piqueurs, 

enz. în de spijszaal was de andere , zoo dat de ridders geen 

oogenblik hunne lievelings-uitspanningen uit het oog verloren. 

Onder de regering van KareL VIII verscheen een zonder- 

ling werk van den bisschop van Angoulême Pipée (1), of Jagt 

van den God der Liefde, hetwelk in eene menigte allegoriën, 

de jagt bevattelijk tracht voor te stellen , maar toch wegens al 

het zonderlinge de hedendaagsche jagerwereld eerder zou 

vermoeijen dan verlustigen. Het was een algemeen ken- 

merk dier tijden, alles onder dikwijls zeer geheimzinnige 

allegoriën voor te stellen, zooals bijv. de strijd van den 

koning van Frankrijk met den Paus, over de regten der 

Gallikaansche kerk, door Perrus Grincore, in een gedicht 

onder den naam van : la chasse du cerf des cerfs (zinspeling 

op de uitdrukking : knecht der knechten Gods) werd voor- 

gesteld , waarin de paus als erbarmelijk gehetst, voorkomt. 

Het gedicht: Le livre de la chasse du grand Senechal de 

Normandie, et les dits du bon Chien Souillard, qui fut au roi 

Louis pr France (onzième de ce nom,) hetwelk in gothische 

“letters beschreven is , hebben wij hierboven reeds herdacht. 

Het komt voor in de bibliotheek. IX dl. p. 421. 

Wurem Crerin, zanger der heilige kapel van Parijs, her- 

innerde in een schoon gedicht, de door Gasse pe LA Biose 

begonnen onderzoeking over de valkerij of de jagerij, het- 

welk in genoemde bibliotheek X, dl. pag. 25 is bewaard. 

Niet alleen in gedichten bezong men de jagt, maar zelfs 

op den kansel kon men niet nalaten haar te gedenken, ge- 

fv 

(1) Pipée, beduidt in het Fransch de jagt op kleine vogel- 

Ijes door middel van lok-fluitjes, Rep. 
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lijk de volgende plaats , uit eene rede van den beroemden 

Wurem v. Tours, aantoont. 

»Ik begin met de jagt des gewetens , welke de jagt van 

den geestelijken vorst omvat. Ik wil u aantoonen, hoe 

men de zonden, zijnde de gevaarlijkste dieren, die het 

jagtveld des gewetens, d. ì. de christelijke ziel verwoest- 

ten , moet jagen ; ik zal u aanwijzen, hoe gij de gierigheid, 

den wellust, den hoogmoed uit de wildernissen der huiche- 

larij en geveinsdheid met den waldhoorn der boete, der 

biecht, van de vermijding der gelegenheid moet opjagen, en 

met de honden der vreeze Gods, liefde tot God en der 

verbetering moet doodjagen ; hoe gij de wachters der vree- 

ze, der liefde en des geloofs, boven de geestelijke jagt moet 

stellen; hoe gij de netten en strikken der bekeeriug , der 

rouwmoedigheid en van eene goede meening moet aaustel- 

len en leggen, enz.” 

Wij konden nog eene menigte geschriften over de jagt 

van JacoB pu Foumroux, Karen IX, SaLnove en anderen 

aanhalen , maar vreezen onze lezers te zullen vermoei- 

jen , en gedeeltelijk komen zij in eene later tijdperk voor, 

dan dat waarin wij onze aanteekeningen bepaald hadden. 

Dit is het tijdvak omtrent 4554, want in dit jaar werd 

het door den maarschalk v. Anpzrorre zeer verbeterde schiet- 

geweer naar Brantome (Hoofdst. Er. IV. dl. p. 290) het 

eerst op de jagt gebruikt. — Wij gaan daarom tot een an- 

der onderwerp over, terwijl wij de ongehoorde weelde 

willen opmerken, welke in vergelijking met het zoo 

eenvoudige leven der vroegere tijden, bij de jagt heerschte. 

Wij hebben reeds gesproken van KAREL DEN GROOTE, den 

Hertog van Bourgondie en van Bajazeth, en willen aldus 

nog slechts een paar voorbeelden aanvoeren. 

Loprwisk IX, zegt Comisses (T. dl. afl. 4 der Brusselsche 

uitgaaf van 41714) was een der geestigste vorsten , welke 
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Frankrijk ooit gehad heeft, maar hij besteedde alles, wat hij 

had , aan jagers, valkeniers en hondenkneckhts. Allerwegen 

liet hij de beste honden opkoopen , in Spanje windhonden , 

te Valencia kwartel- en poedelhonden ; hij zond zelfs naar 

Siciliën en Napels, om daar goede muilezels te koopen ; 

naar Barbarije vaardigde hij een gezantschap af, alleen om 

hem eene soort van kleine leeuwen , niet grooter dan de 

vos, welke bij Aditz noemde, te halen, waarmede hij 

joeg. In Denemarken liet bij vreemde dieren voor de 

jagt opzoeken en naar Frankrijk overvoeren , welke hij den 

duitschen kooplieden met 4500 pruisische gulden betaalde. 

Eene soort dezer dieren noemde men Helles ; deze hadden 

veel van het hert, waren echter zoo groot als de buffelos 

en hadden dikke, korte horens (het elanddier); de andere 

noemde men rendieren, die in vorm en kleur met de gem- 

zen overeenkwamen , hoewel zij grootere horens droegen. 

Het getal honden , vogels, jagers en valkeniers van dezen 

vorst, zegt Mezeraus, was legio, welke meer kostten dan 

de soldaten, welke hij tot bescherming van het rijk noo- 

dig had. 

De Italiaansche vorsten, door eene verbinding met de 

oostersche landen en door eenen over den geheelen bekenden 

aardbodem zich uitstrekkenden handel verrijkt , spreid- 

den eene weelde bij de jagt ten toon , welke zelfs de 

koningen van Frankrijk met verbazing moesten aan- 

schouwen, toen zij, bij gelegenheid der Italiaansche oorlogen, 

dezelve bijwoonden. Gaureozzo, hertog van Milaan, had, vol- 

gens Marrias v. Cover, koppels van luipaarden (waarschijnlijk 

F. Onca), die de door Meine windhondjes opgejaagde ha- 

zen vingen, en door de jagers achter zich op het paard in 

het veld werden medegenomen, De jugttenten waren van 

purper met goud gestikt, de kleine netten van zijde met 

kantwerk , de panden van fraai beschilderd linnen , de val- 
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kenkappen ingelegd met edelgesteenten en paarlen , evenals 

de handschoenen, en alles schitterde bij de jagers van edele 

metalen en schoone kleuren. — Van dien tijd werd het ge- 

bruik van tot de jagt afgerigte luipaarden en leeuwen , zoo- 

wel door de duitsche keizers als door de koningen van Frankrijk 

behouden, en komen zij telkens voor op de gewone jagtstaten. 

Keizer Kare, V had eenen hoogstschitterenden jagt- 

stoet , welken hij gemakkelijk konde bezitten , wijl de schatten 

van twee werelddeelen hem ten dienste stonden. Hij bezat 

zijne onafhankelijke jagtterreinen niet slechts in Spanje, 

maar ook in de Vlaamsche provinciën zoowel als in Duitsch- 

land. Zonder eene overdrevene hartstogtelijkheid, hield hij 

toch veel van de jagt, en beschouwde het overeenkomstig 

den rang van een magtig vorst, aan zijnen jagtstoet den 

noodigen glans bij te zetten. 

Gelijk in alles trachtte echter zijn mededinger , Frass I 

van Frankrijk , hem hierin te overtreifen , die door zijne 

voorliefde voor de jagt en de jagtliefhebbers zich den bij- 

naam verwierf van de Vader der jagt. In de gedenkschriften 

van den maarschalk v. Freuraxces, vinden wij eene beschrij- 

ving van zijne kostbare jagten en valkerijen. 

De staat voor de afgeslotene jagten in panden, bestond uit 

een’ kommandeur en luitenant , twaalf jagers te paard , zes 

voor de leidhonden, zes voor het opzigt over 60 windhon- 

den, 140 gardejagers, tot het nazien der jagtgereedschap- 

pen; vijftig met zes paarden bespannen wagens, voerden 

het jagttuig, hetwelk den koning op diens reizen vergezelde, 

en deze jagtstoet kostte hem jaarlijks 48000 francs. De 

oppervalkenier, met eene bezoldiging van f 4000, zijnde de 

hoogste waardigheid in het rijk, had het opzigt over de val- 

kerij. Vijftien edelen stonden hem als meestersvalkeniers ten 

dienste, ieder met 500 Livres , en deze hadden wederom 

50 valkeniers onder zich, ieder met 200 Livres, die het 
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opzigt hadden over 500 valken. De valkenjagt alleen kostte 

den koning 56000 francs. 

Maar niet slechts de vorsten en beheerschers van grootere 

staten, trachtten door de menigte hunner jagers, honden 

en vogels uit te munten, ook de geringere edelman wil- 

de zoo veel mogelijk, anderen daarin voorbij streven. 

Alle schrijvers in Frankrijk, Engeland en Duitschland ijver- 

den tegen de weelde bij de jagt, waardoor de adel zich 

ten gronde rigtte, en verwenschten de praalzucht , welke den 

konden het brood gaf, hetwelk den landskinderen onttrok- 

ken werd. 

Wij zouden nog vele bladzijden met zonderlinge voorval- 

len, den geest van het jagtwezen kenschetsende gebeur- 

tenissen en anecdoten kunnen aanvullen , als niet de gren- 

zen , binnen welke wij ons moeten bepalen, ons niet te- 

rughielden om deze voor het tijdschrift welligt reeds te 

lange verhandeling nog langer te rekken. Wij moeten ons 

het stilzwijgen opleggen en gelooven ten minste genoeg 

zaam te hebben aangetoond, dat de jagt niet meer datgene 

is, wat zij vroeger was, noch ten aanzien van het vermaak, 

dat zij geeft, noch ten aanzien der wetenschap, welke zij 

vorderde , noch der eere welke zij genoot (°). Slechts een 

kort overzigt van het geheel onzer opmerkingen, die zich 

onder het aangevoerde aan ons opdrongen , mogen we ons 

hier nog veroorloven. 

(1) Hierbij moeten wij herinneren aan de slechts aan jagers uit 
te deelen Kurpfaltsche Mubertus-Orde, in 1444 door den hertog 

Gerrann van Guuik en Bene gesticht, welke eerst sedert hare 

wederoprigting in 1708, ook aan anderen wordt verleend , even 

als de orde van het Gouden hert, in Sileziën. 
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Wij zien, dat de jagt en jagtkunde uit de behoefte der 

beveiliging tegen de wilde dieren ontstond; dat de jager zijne 

vorming aan de ontwikkeling van de burgerlijke omstandigheden 

in de maatschappij, te danken had. Wij hebben gezien, dat 

het prikkelend gevoel, hetwelk het bestrijden van en het 

zegevieren over wilde dièren eigenaardig met zich draagt, 

gedeeltelijk ontleent wordt aan het aangename bewustzijn , 

om hen, die in ligehamelijke krachten ons dikwijls over- 

treffen, door de toepassing onzer geestvermogens te over- 

winnen; gedeeltelijk in den onverklaarbaren trek , welke 

den ridderlijken geest tot het opsporen van gevaren , ver- 

moeijenissen en bezwaren aanvuurt. 

Overal, waar de geschiedenis nog de schaduwbeelden ha- 

rer vroegere gedaante aan ons laat voorbijgaan, vinden wij 

de jagt steeds nog altijd bij het edelste gedeelte der volken het 

het meeste bemind en in stand gehouden , en dat alle vorsten 

der oude tijden haar hoogschatten, als eene gelegenheid om 

hunne neiging voor den oorlog te twonen, terwijl verwijfde 

volken en vorsten, in den schoot der weekelijke wellusten , 

die de vermoeijenissen der jagt niet kunnen verduren, ge- 

woonlijk nabij hunnen ondergang , baar verachtten. 

Laat ons hieruit, jagtgenooten , het trotsche bewustzijn 

afleiden , dat de jagtpassie haren eigen adel in zich draagt , 

en onttrek u niet vreesachtig aan haar, als dwaze en el- 

lendige weekelingen haar verachten. De echt bezielde ja- 

ger trede bij het geringste verwijt vrijmoedig te voorschijn, 

en vrage: waarom hij geen jagtliefhebber zoude zijn ? 

Gij jongelingen, die uit de velden en bosschen, in den 

zwadder der op kunst en kunstzin zwetsende steden wordt 

geworpen , vergeet niet , dat uwe kunst de edelste en oud- 

ste is, die er bestaat ; dat het geschal der horens in ’t woud 

ket jagerhart meer doet gevoelen, dan de trillers eener zan- 

geres; dat de hond des te schooner is, als hij in 
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en dat er geen heerlijker avond kan zijn , dan in het bosch 

op de jagt.’— Verlaat het kunstgenot en zoekt het na- 

tuurlijke. 

Toetsen wij den toestand onzer tegenwoordige jagtweten- 

schap aan de vroegere, dan zullen wij zien, dat zij 

als zoodanig verloren heeft ; dat de menigte hulpmiddelen 

om dieren te overweldigen, de geestkracht , waarmede zij 

vroeger beoefend werd , verminderd heeft , en dat de jager 

daarom in achting daalde , omdat elk een jager meende tc 

zijn, zoodra hij een dier kon dooden ; omdat menschen he 

die niet het minste gevoel van den echten jager bezaten , 

den naam van jager onteerden, en toch als jagers be- 

kend stonden. Zorgt daarom met vereende krachten, dat gij 

hare eer ophoudt; erkent niemand als jagtgenoot , zoolang 

hij de noodige vorming niet reeds ontvangen heeft; eert u 

zelven als jager, door alles wat niet echt jagermatig is 

achter te laten, en veracht elk middel om tot uw doel te 

geraken , als het de proef van den echten weiman niet 

kan doorstaan. Gelooft niet dat die oude leer, louter dwaas- 

heid is. Het bijzondere was noodig om het algemeene te 

vermijden , waartegen de ouden, uit vreeze voor verwaar- 

loozing, wel aangebragte vormen en gebruiken wisten te be- 

waren. Waarmede men verkeert , daarmeê wordt men 

geëerd. 

Bedenkt, dat de barbaarschheid, de tartende jagt- 

tirannie de vloek is, welke op den jager kleeft; dat hij 

zich vreeselijk in haren bijna gevolgden ondergang ge- 

wroken heeft, en vergeet niet , dat gij menschelijke pligten 

te vervullen hebt. Bewaar de u toevertrouwde diersoorten 

(1) Eene toespeling op het »Bosch van Bondy,” waarin de 

hond van Aubry eene rol vervult. Ken. 
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met liefde tegen de aanvallen van betwetende philosophen 

en staatsmannen; want aan u heeft de Schepper hun onder- 

houd toevertrouwd , wijl zij zonder u niet zouden blijven , 

maar vergaan moesten, gelijk er reeds zoo veel vergaan is ; 

maar vergeet de pligten jegens uwen medeburger niet : dat 

eerst de mensch en dan het dier verzorgd worde. Handelt 

altijd zoo, dat gij met edelen trots zeggen kunt : Ik ben 

een echte jager ! 

En nu, goede oude tijd, met uwe ridderlijke handelingen 

en kenmerken, met uw hoorngeschal en hondenpracht, met 

uw strijden op leven en dood, vaarwel ! 

Naar het Hoogd. van W. Prem. door W.T. M. 

et REG 



DE BOER EN DE JAGT=TERMINOLOGIE. 

NE 

(Gevolgd naar het Hoogduitsch van C. E. Dirzer.) 

Zeker vorstelijk persoon, ter jagt zijnde, kwetste zich het 

oor aan een’ doornentak, zoodat zich een paar bloeddrop- 

pelen vertoonden. — Een boer, welke dikwerf als drijver 

en wilddrager de jagt bijwoonde, en daarbij opgemerkt had , 

hoe zeer de vorst aan het gebruik der jagerstaal hechtte en 

hoe hem eene zonde tegen die taal, in een’ kwaden luim 

bragt, meende zich nu eens regt uit te sloven door den 

vorst, met eene nederige buiging, toe te voegen : » Uwe 

Doorluchtigheid zweet aan zijn’ lepel.” 

HET ONBEKENDE DIER. 

tt DDO 

(Gevolgd naar het Hoogduitsch van C. E. Drrzer.) 

Na eene vrolijke jagtpartij zaten eenige jagers welgemoed 

aan het nageregt en, onder het ledigen van een glaasje, 

kwam menige snakerij voor den dag. — Onder het gezel- 

schap bevond zich een oude houtvester, welke bekend was 

door zijn talent in het nabootsen der geluiden van ver- 

schillende dieren en welke ook nu weder daarvan eenige 

proeven ten beste gaf, toen een der aanwezigen hem de 

vraag deed : of hij ook de stem van Cararamtr konde doen 

hooren ? 

De oude groenrok , die geene nieuwspapieren las , nimmer 

uit zijne bosschen kwam, en dus met den roem , welken die 

bekende zangeres destijds behaalde, geheel onbekend was 

gebleven , antwoordde eenigzins verlegen : »dat dier is mij 

onbekend.” 



sis 

BOEK=AANKONDIGING. 

Wet tot regeling der jagt en visscherij , toegelicht uit de 

handelingen der wetgevende magt, door Mr. S. Tak, 

Advocaat en Regter-pl.verv. bij de arrondissements- 

Regtbank te Leiden. Leiden bij E. J. Bru 1852, 

gr. Svo., 152 bl. 

De schrijver heeft onder dezen titel een werk geleverd , 

hetwelk uitmuntend geschikt is om de bepalingen der nieuwe 

Wet in haren geest, strekking en verband te leeren ken- 

nen. — Zeer oordeelkundig is de kern der over elk artikel 

gevoerde discussien tusschen den tekst der Wet opgenomen 

en dáàr, waar een min of meer questieus punt onaange- 

roerd gebleven was , heeft de schrijver met veel scherpzin- 

nigheid , zijne eigene denkbeelden medegedeeld , welke ten 

bewijze verstrekken, dat zich in hem regtskunde met prac- 

tische kennis vereenigen, en wij moeten ronduit bekennen , 

dat deze taak moeijelijk door bekwamer hand kon worden 

opgenomen. 

Wij wenschen dit werk, dat zich door goeden druk en 

vorm onderscheidt, in handen van vele jagtliefhebbers en 

van allen, die eenig belang in de Wet tot regeling der 

jagt en visscherij stellen, en zijn overtuigd, dat zij het 

niet onvoldaan zullen nederleggen , maar ook dikwerf weder 

opnemen , om het bij voorkomende gevallen te raadplegen , 

hetwelk trouwens door een goed ingerigt alphabetisch re- 

gister zeer gemakkelijk gemaakt wordt; terwijl het geheel 

door eene niet onbelangrijke inleiding wordt voorafgegaan. 

Va v.… W. 
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